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 بغر « هليص# ىراقلا ىلع زعو « ةيراحتلا بتاكلا ىف ىرايلا حتف نم ةعوبطملا خسنلا تاق امل هناف دعب اما

 . هب عقنلا ميو « هلوانت لهسيل « همبط ىف نيبغارلا ةقفن ىلع ىرخأ ةرم هعبط ىف طسوتأ نأ ءارقلا نم م ريفغ مج ىلإ

 عماجلا ف e حاضيإ نم هيأع لمتشا م معلا لهأ ن ةف رلا ةلزملا نم ليلحملا باتكلا اذهل ال كلذو

 ثيداحأب ةقلعتملا فالحلاو عامجإلا لئاسم نم e راثألاو ثيداحألا نم هيف ام حي رخنو : حيحصلا

 « ةريثكلا دئاوفلا نم كل كلذ ريغو « مهريغو E مماحلا حارش صه 00 ىلع هيبنتلاو . باتكلا

 اذمصه زار « ف ةهاسملاو 4 ةبغرل ا هذه قي لإ تردايف . a حم سلا! ذه | لمتشا قلا ١ ةردانلا دنا رفلاو
1 

 مج كلذ ىف ماسو « ةيللا فحصلا ضعب ىف كلذ نع تنلعأو « ءارقلا ىدبأ لوانتم ىلإ نأشلا يظعلا بات ا

 مريغو ءارقلاو ءاماعلا نم ريفغ

 اذهل حيحصتلاو ةلباقملا ىف دمنجأ نأ ةماملا ةحاصملا نم تيأر ؛ ءاطخألا نم ةيلاخ ريغ ةقباسلا تاعبطلا تناك الو

 ىح « اهيلع قيلعتلا ىلإ ةجاحلا سمت ىتلا مضاوملا ضب ىلع قلعأ نأو « ةدمتعملا خسنلا نم نكسمأ ام ىلع باتكلا

 بم انيخأ خيشلا ةليضف تريخأو . ةقباسلا تاعبطلا نم ةدئاف لك أو اناقتإ رثك أ ةمبطلا هذه ها ءاش نإ نوكت

 ىلو ةركفلا ذبغ « ةيفلسلا ةعبطملا هتمبطم ىف باتكلا اذه عبط نوكي نأ هنم تبلطو « مزعلا اذهب بيطملاا نبدا

 تابقف « مبطلا لبق هحيحصتو هتلباقم ىلع محشو ؛ * اللا ربظملاب باتكلا اذه زار | ىف داهتجالاب دعوو باطلا

 رصع قالوبب ةعوبطملا هب هريمألا ةعبطلا عم e حيحصتلاو ةلباقهل .ةيطخ ةخسن ساما ىف تدهتجاو « هتروشم

 نب نمحرلا دبع خيشلا ینربخ أ ةيطخ 9 نع بيقنتلاو لاؤسلا دعبو . ةقباسلا تاعبطلا حصأ امنوكل ه ٠۴٠١ ةنس

 نبأ نسح نب نهرا دبع خيشلا نبا فيطللا دبع ميلا نا دمت خيشلا انخعيش هيبأ ةيتكم یئ ناب خيشلا لآ دم

 e eR be حتف نم ةيطخ ةر يطق نا ميه ر باهولا دبع نب دم مامإلا خبشلا

 ىبتنيو باتكلا لوأ نم ىدتبي اهدحأ : نيمدض ناجم ىف ةروكذلل ةمطقلا تيفلأف ء ةيوثلا هيبألو هل هللا فعاض

 نيدلجلا ىف سيلو . منهج رسج طا رصلا باب حرش ءانثأ ىلإ ىهتنيو ىحاضألا نم ”ىدتبي ىناثلاو « اک ا باتك ىلإ

 موب ةقاطلا بسح ةلباقم غلب : هصن أم لوألا رإملا رحنا ىف ةر 5 5 نكلوءا امد اتك تقول حضاو خر رات نزول هلل

 مامإلا فقو : اک دلحلا لوأ ىف رك ذو .دحأ نب هلا دبع هيتكه ۱۲۴۲١ ةنس ةحملا ىذ رهش ىف ةمجلا

 هبتكو « نرقم نب دمحو نيسح نب ىلع نيخيشلا ةداهشب <« نسح نب نمحرلا دبع خيشلا هيلع رظانلاو . ىك ر نب لصيف

 ىبتنأ ه 1560 ةنس ربج نب هللا دبع



 تيب تح

 نيتخسنلا ىلع ةلباقلا ددبو « ةيريمألا ةعبطلا ىلع حتفلا نم لوألا دلج ا ةلباقم ىف مسولا نم ًاريثك تلذب دقو

 انعفتنا انكلو « ءاطخألا نم ةميلس رينف ةيطحلا ةخسنلا امأو « ءاطخألا ةليلق ةيريمألا ةعبطلا نأ حضنا نيتروكذملا

 باتكلا ىف ةعقاولا ءاطخألا حيحصت ىف ًاريثك اهب

 ةلباقملل للا ةبلط نم ةعربتم ةبيط ةبخنب كلذ ىف اًنمتسا ريك دوبحي ىلإ جاتحمو ايظع حيحصتلا ىمأ ناك الو

 ىف مسولا تلذبو «اهملإ ةجاحلا دنع اهريغو ةغللاو لاجرلاو ثيدحلا بتك نم ةدمتعملا مجارملا ةعجارمو حيحصتلاو

 ةيريمألاو ةيطخللا ناتخسنلا تقفتا ثيحو . مارب ام ريخ ىلع باتكتلا اذه زاربإو « ءارقلل ةدئافلا مامت ىلع ًاصرح كلذ

 اندمتعا كلذ حضتا ناف ء باوصلا فالخ خسنلا ىف ىذا نأ ةدنخلا مجارملا نم حضتي مل ام « امهبف ام اندمتعا

 « باوصلا هنأ ىلع ةدمتحملا مجارملا تلد ام اندمتعا ناتخسنلا تفلتخا ىتمو . ًادج ليلق كلذو ؛ باوصلا هنأ ربظ ام

 هبتشا ىتمو ٠ « خ . ن » نيفرحت هيلإ انرشأو شماهلا ىف ةيطحلاا ةخسنلا ىف ام انحضوأ كلذ ىف باوصلا هبتشا ثيحو

 هنأ وجرت ام ةيشاحلا ىف انبتكو هلاحم هانيقبأ هيلع لدم ام ةدمتملا مجارملا ف نب ملو خسنلا هيلع تقفتا امم ءىش

 ( اذك هلملو « خسنلا ىف اذك : ظفلب باوصلا

 ىلع ءىراقلا هيبنت نمضتي ًاقيلعث اهيلع انيتكف « اهنع توكسلا نسمي ال ءاطخأ هللا هجر حراشلل اندجو دقو

 ًاطللا نم هريذحتو باوصلا

 « نازيج بتاكم ضعب ىف ةلماكة يطخ ةخسن هللا رسي هيلع قياعتلاو هحيحصتو لوألا ءزجلا ةلباقم نم غارفلا دعبو
 هللا رسي اذاو . ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا ةيقب نيت روك ذملا نيتخسنلا عم اهيلع لباقتسو « لصت مل خيراتلا نيح ىلإو
 سيفنلا باتكلا اذهب قيلي اب” ةعبطلا هذه جارخإ ىف هللا ءاش نإ اهنم ديفتسنسف دعب ايف ىرخأ ةيطخ الوصأ

 « باوثلا ليزج هيلع اندعاس ناو انل فعاضي نأو « باوصلل ًاقفاوم اذه انلمع لمح نأ لوثسملا هناحبس هللاو

 ' لوثسم مرک أوهو . ميركداوج هنإ ماري ام ريخ ىلع هماعإ ىلع نیمی نأو

 و هبمصو هلآ ىلعو . دحم هلوسرو هدبع ىلع هلل صو

 ه مو ةنس نأبعش نم 7١ ىف ررح

 زاب یہ للا ربع یب زيرعلا ربع



 و

 دبشأو . ادبأ ةكملا ىعت الف نايغطلا لهأ بولق ىف تكنو « ىدهلاب مالسإلا لهأ رودص حرش ىذلا هلل دما
 ًادبع همرك أ ام هلوسرو هدبع آدم انديس نأ دہشأو . ادمص ًادرف « ًادحأ الإ هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ
 هبصو هلآ ىلعو هيلع هللا لص . ادرومو ًاردص هريبأو « ادلومو ًاعجضم هرهطأو « ادتحمو الصأ همظعأو «ادبسو
 ادغ سانلا ثعبي نأ ىلإ مويلا نم نيمئاد ًامالسو ةالص « ادعلا ثول و « ىدنلا ثويغ

 تمزع تنكو , 2” ةمدقملا لوأىف هب تدعوام ىلع « حيحصلا عماجلا حرش نم هل تدصق ايف عورشلا نآ دقف دعب امأ
 ًاقيرط هيف نآلا تكلسف < ًادج باتكلا هب لوطي ام كلذ تيأر مث « هحرش لبق هظفلب بالا تيدخ قوسأ نأ لع
 مدقت اع ًائيش تدعأ اعرو . اهعسو الإ ًاسفن هلا فلكيال ذإ « كلذ نم هيلع تءلطإ ام ةلفاك < اهعفن وجرأ ىطسو
 : هتيمسو « املع ةلاوحلا لع ًابلاغ ىداتعا نكل و « كلذ ريغل وأ هب دهعلا دعبل امإ , هيضتقي ىنعمل 2' ةمدقملا ىف

 ىراخلا حرشب < ىرايلا تق

 ىلإف  عرتم طم ىلع اهتوسأ نأو « ةزاجإلاب وأ عاسلاب لصألا ىلإ ىديناسأب حرشلا أدبأ نأ تيأر دقو
 باسنالا قاسم ديناسألا هذه قوسأ نأ تببحأف « بتكلا باسنأ ديناسالا : لوقي ءالضفلا ضعب تعم

 : قيفوتلا هللابو لوقأف

 تناكو ىر رفلا رشب نب اض نب رطم نب فسو نب دمع هللا دبع نأ قيرط نم هنع ىراخبلا ةباور انل تلصلا .
 نتا ةنس ىراخبب ة_مو ؛ نغير و نام ةن رب رفب ةر : نيت سم حيحصلا هعامس ناكو « ئال و ن رشع ةنس ىف هناذو
 هئافو تناکو ؛ فيناصت هلو ظافحلا نم ناكو « ىنسنلا جاجحلا نب لقعم نب مهاربإ قيرط نمو . نيتئامو نيسمخو

 ىلع وبأ كلذ ىلع هبن « ىراخبلا نع ةزاجإلاب اهاور قاروأ عماجلا نم هتاف ناكو « نيتئامو نيعسنو عبرأ ةنس
 . ًاضيأ توف هبف هلو « نيعستلا دودح ىف تام هنظأو « ىوسنل! رك اش نب دامح قيرط نمو . لمهملا دييقت ىف ىنايجلا
 نوكسو ةدحوملا حتفب ىودزللا  ةريسي نذوب نون و فاقب  ةلب رق نب ىلع نب دم نب روضنم ةحلط ىأ ةباور نمو
 نبا هب مزج اک . هحيحصب ىراخبلا نع ثدح نم رخآ وهو « ةنالثو نيرشعو عسل ةن هتافو تناكو < ىارلا
 نكي مل نكلو « دادغبب ىلماحلا ليعامسإ نب نيسحلا ىضاقلا ىراخنبلا نم عمس نم هدعب شاع دقو « هريغو الوك ام
 ىور نم طلغ دقو « ىراخبلا ابمدق ةمدق رخآ ىف دادغبب اهالمأ سلاجم هنم عمس امنإو « حيحصلا عماجلا هدنع
 2 ش ًادحاف ًاطلغ روكذملا ىلماحلا قيرط نم حيحصلا

 لففاحلاو « نكسلا نب ديعس نب ناثع نب ديعس ىلع فأ ظفاحلا قيرط نم هنع انيلإ تلصتاف ( ىريرفلا ) ةءاور امأف
 دجأ نب دم ديز ىنأ هيقفلاو < قكسخالا دمحأ نب دم نب دمحأ رص فو < ىلمتسملا دمحأ 3 مهارإ قاعإ ىأ

 « ىسخ رسسلا دمحأ ن هللا دبع دم أو « قاجرجلا دم نب دمج دمحأ نو ظ ا ربع نب دمت ىلع أو « ىزورملا
 تد ن رق ا وهو نانكلا جا نب دمحأ نب دمج نب ليعامسإ ىلع ىنأو ‹« نيسقكلا ىم نب دمع مثيلا فأو

 )١( ىرابلا حتفب « ىراسلا ىده ) هباتك ىمعي ( :

 ةعطلا هذه ىف كلذ انققح دق نحنو (؟) ٠ هيمارع.مالالاو حرسلا ميف ىلع نوعأ كلذ نوكيا هحرش لبق هظفلب بابا ثيدح انقف « `

 ىراخبلا جدص نم ی أ مضاوم ىف ةقرفتلا هؤازجأ یھو « ثيدهح لك فارطأ ىلا ماقرالاب انرشأو



 يرابلا مق 5

 لمتسملا ةياور امأو « ىنهجلا دسأ نب دمح نب هللا دبع هنع اهاورف نكسلا نبا ةياور امأف . ىربر فلا نع حيحصلاب

 قكيسخالا ةياور امأو « ىنادمهلا هللا دبع نب نمر لا دعو ىورملا دمحأ نب هللا دبع رذ وأ ظفاحلا هنع اهاورف

 معن ىبأ ظفاحلا هنع اهاورف ديز ىنأ ةياور امأو . دهازلا رافصلا ليعامس] نب قاحسإ نب ليعاإ هنع اهاورف

 ةياور امأو . ىبباقلا دمع نب ىلع نسحلا وبأ مامإلاو ىليصألا مهاربإ نب هللا دبع دمع وبأ ظفاحلاو ىنابصأآلا

 . ًأضيأ ىنادمحلا هللا دبع نب نمحرلا دبعو رايعلا قريصلا دع نب دحأ نب ديعس هلع اهاورف ىوبشلا ىلع ىأ

 رذ وبأ هنع اهاورق ىخرسلا ةءاور امأو . اضيأ ىبباقلاو معن وبأ هنع اهاورف ىناجرجلا دمحأ ىبأ ةءاورامأو

 اضيأ رذ وبأ هنع اهاورف ىئيمشكلا ةياور امأو . ىدوادلا رفظملا نب دمع نب نمحرلا دبع نسحلا وبأو اضيأ

 رفعج سابعلا وبأ هنع اهاورف ىناشكلا ةبأور امأو . ةيزورملا دحأ تنب ةمركو ئصفحلا دحأ نب دمع لبس وبأو .

 ىرفغتسملا دمع نبا

 نع ةيفاشم زيزعلا دبع نب ىلع نب دمحأ نب دم ىلع وبأ اهب انربخأف نكسلا نبا نع ىنهجلا ةياور امأف ( لصف )

 دمع نب هللادبع نع ىجابيدلا نمحرلا دبع نب هللادبع نع ىلادمملا ىلع نب رفعج نع نيرخآو دعس نب دمع نب ىح
 ىنريخأ : لاق هل لمهملا دييقت باتكىف ىنايجلا دم نب نيسحلا ىلع وبأ ظفاحلا انثدح : لاق ىلهابلا لع نب دمت نبا
 دم نب هللادبع نب فسوي سع وبأو هيلع یت ءارقب ءاذحلا نب ,ىحن نب دم نب دمحأ رمع وبأ ىضاقلا ىراخبلا ميحصب

 هخويش نع رذ يأ ةباور امأو . هدنسب اطباض ةقث ناكو نها دمع وبأ انثدح : الاق ةزاجإ ظفاحلا ربلا دبع نبا

 انآ : لاق هنم یتافام ىل زاجأو عمسأ اأو ام ىكملا ناملس نب دم نب دمع نب هللادبع دم ىنأ ىلع ”ىرقف ةثالثلا

 اعام ىكملا ىرح نأ نب نحرلادبع مساقلا وبأ انأبنأ ىريطلا ركب ىبأ نب دم نب يهاربإ دمحأ وبأ ماقما مام]

 انأبنأ ةزاجإف لَ ىنلا ثعبم باب : هلوق ىلإ  ابيعش مهاخأ نيدم ىلإو ) باب : هلوق نم ىوس هعيمحب هيلع
 ىورحلا دحأ نب هللا دبع رذ بأ ظفاحلا نبأ ىيع موتكم وبأ انبن ىدب ارطلا رأبع نب ديمح نب ىلع نسحلا وبأ

 نايح ىنأ ةمالعلا نبا نايح نب دم نايح وبأ ا ان ريخأت هنتيش نع ىنادمحلا نحرلادبع ةءاور امأو . ىنأ انأينأ

 نإ ۳ ىلع نب حرش نع ۹ قب نب مساقلا نأ نع صوحألا بأ نب ىلع نأ نع نايح ىنأ هدج نع ةبفاشم انذإ
 فسوي نب دحأ رفعج وبأ انأينأ نايح ىنأ ىلإ دنسلا اءذيبف ليعامسإ ةياور امأو . نمحرلا دبع نع ديعس نب دمحأ

 دمع نب دمحأ نب د هللا دبع ىفأ ىضاقلا نع امهالك ام ةزاجإ قلاملا ةن اعر ىنأ نب مهأرإ نب فسويو ىلاحطلا

 هخيش نع معن يأ ةياور امأو « هنع ىدلاخلا “> نسحلا نب دواد ناملس وب أ ىضاقلا انأبنأ )يملا نب ىراصنألا

 ىسدقملا ىداحلا دبع نب دمحم نع رمع ىبأ نب ةزجح نب (*) نابلس نع ةبفاشم قشمدلا دمحم نب دم نب ىلع ا ان ريخأف

 . معنوبأ ان أبنأ دادحلا نسحلا نب دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ انربخأ©0 ىلمدلا ركب ىنأ نب دمحم ىموم نأ ظفاحلا نع

 نب دمحم نب دحاولا دبع ركاش وبأ انأبنأ ىايجلا ىلع ىنأ ىلإ ىضاملا دانسإلابف ىبباقلاو ليصآلا ةياور امأو

 ىلإ بتنك ىلع نب رفعج ىلإ ىضاملا دانسالاب و . ىبباقلا نع ىبلب ارطلا دمحم نب متاحو ليصآلا نع هريغو ٠ بهو

 رايعلا ديعس ةياور امأو . متاح نع ثايغ نب دمحم نب نحرلادبع ان أبنأ لاوكشب نب فلخ مساقلا بأ ظفاحلا

 نبأ نامثع نيدلا قت ةمالعلا نع ٠ ناتحلا نب فسوي نب دمحم نع ةبفاشم قشمدلا دمحم نب ىلع نب دمحم اب ان ريخأف

 ليعامسإ نب دمحم ان أبنأ ىذارلا لضفلا نب دمح نب هللادبع نب معنملادبع نب روصنم انان ىروزربشلا نمحرلا دبع

 نم انل تاياورلا ىلعأ ىبف ىدوادلا ةياور اماو . ديعس انأبنا ةيفاشم لضفلا نب دمحم ىلا دجو اعامس ىسرافلا

 دمحم نب دمحم ىلع وب أو ىوخلا باهولا دبع نب ميركلا دبع نب رلا دبع دمحم وب | خياشملا اهب انربخأ ددعلا ثيح

 نب ىلع نسحلا وب أو ٠ ىلعتلا نمؤملا دبع نب باهولا دبع نب ىلع نب دمحأ نب مهاري] قحس] وب أو ىزبجلا ىلع نبا

 ميلاني: خ. ن(؟9» څا ىلع ندم نب ځرش : خ.ن(؟» قت نبأ : خ.ن (۱)
 دملا : ن (5) نابلس : خ. ن(5) لا نسحلا نب دمع نب دواح : خ. ن(4)

 ىلعبلا : خ. ن (5) راتبملا نب : خ. ن (۸) بهوم نب : خ. ن (۷)



 VN ىراخبلا ىلا رجح نبا ديناسأ

 نب ىلع نب نسحلا نب ةمعن معنلا ب نإ بلاط أ نب دحأ سابعلا وبأ انريخا : نالوآلا لاق ىزوجلا دمحم نب دمحم ٠

 نب دحأ انأبتأ : قحسا وبأ لاقو . ةيخونتلا اجنملا نب دعسأ نب ربع نب دمحم تنب ةريزو ءارزولا تسو ىملاصلا نابي

 نب ىميعو وع أ نب ةزح نب نايلس ىلإ بتكو ؛ عمسأ انأو ءارزولا تس ىلع“ ىرق : ىلع لاقو « ةمعن نب بلاط ىنأ

 نب دمحم نب كرابملا نب نيسحلا هللا دبع وبأ انأبنأ : ةسنلا لاق مئادلا دبع نب دمحأ نب ركب وب أو للامم نب نحرلا دبع

 ىلع نسحلا وبأو ىعيطقلا سع نب دحأ نب دم نسحلا وبأ انيلإ بتك  ةأرملا ىوس - اولاقو اعامس ىديبزلا ىحي

 دحاولا دبع نب دمو ىدنجخلا دمحم نب تب اثو600ةنارعش ريهز نب دمحتو ناملس داز « ىننالقلا هيذور ركب ىنأ نبا

 ىضاملا دانسإلابف ىصفحلا ةياور امأو . هع تورلا بس ن یس ن لولا دع تقرا وأ نان: اولاق ىبدملا
 ىدعاصلا لضفلا نب دم ىنأ دجو اعام ىخايذاشلا هاش نب باهولا دبعو رهاط نب هيجو ركب وأ انأبنأ روصنم ىلإ

 اعامس قارعلا نيسحلا نب محرلا دبع لضفلا وبأ ظفاحلا اهي انربخأف ةميرك ةياور امأو . ىصفحلا انأنأ : اولاق ةزاجإ
 فسوي نب ىلع نب دحأ نيعملا انأبنأ ا د ا وا سا دوم

 اذإ رفاسملا باب نم ىوس ماع اعام قيشر نب نمحرلا دبع نب ناثعو نوزع نب ىوقلا دبع نب ليعامسإو قشم

 باب ىلإ بتاكملا ف طورشلا نم زوحم ام باب نمو جملا باتكر خآ ىلإ 1 0
 ةزاجاف هنم مالسإلا ىلإ لي ىنلا ءاعد باب ىلإ داهجلا باتك نم رحبلا ىف ةارملا وزغ باب نمو ةباتكلا ىف طورشلا

 نب ىلع نب هلل ةه مساقلا بأ انربخأ : اولاق هعيمل راطعلا ىلع نب ىح نيسحلا ىنأ نيدلا ديشر ظفاحلا نمو مهم
 داتسالاف7 فرشتسملا تاون او د اه ىدا ىرتتلا تكر ندم تادبع بأ ا انآ يريصولا دوق

 هنخ دخأ ى سلا نانا ىأ انآ ىسوم ىنأ ىلإ ىضاملا

 لضفلا وبأ انًأينأ دمحم نب لا انأبنأ ىتايجلا ىلع بأ ىلإ دانسإلابف ( لقعم نب مهاربا ) ةياور اماو ( لصف )
 . هنع ىراخبلا ليعامسإ نب دمحم نب فلخ اص وبأ انأبنأ هيقايل ةزاجإو هضعبل اعامس ىورحلا ناربع ىنأ نب ىبيع

 ةمادق نب رهاط ىبأ نب عيبرلا ىلأ نع هب اتک ىف ديما دبع نب ركب یبا نب دمحأ اهب انريخأف ركاش نب داح ةیاور امأو

 ىبأ احلا نع فلخ نب ىلع نب دمحأ ركب ىنأ نع ظفاحلا رصان نب لضفلا ىبلأ نع ىولعلا ديسلا نبا نسحلا نع

 ىلإ هلا ونوال سلط ىأ ة اور اما هنع ىوسنلا حيمر نب دمع نب دمحأ نع ظفاحلا هللادبع نب دمع هللادبع
 هنع زيزعلا دبع نب دم-أ انأبنأ ىرفغتسملا

 نقتأ ىلع راصتقالاو حرشلا ىف عورشلا عقيلف « هتدروأ ىذلا ليصوتلا نم « هتدرأ ىذلا ضرغلا ىبتا دقو

 جاتحام ىلإ هيبنتلا عم « اهقايس فالتخال هزيم اهل هطبضل« ةئالثلا هخن اشم نع رذ نأ ةياور ىهو اندنع تاياورلا

 قيرط موقأ ىف ريسلا ىلع ىنيعي نأ لوثسملا وهو « قيفوتلا ىلاعت هتلاب و « اهفل اخم اع هيلإ

 ةناوعش : خ. ن )١(



 ىحولا دب باتك ۸ ( | ١-

° 

 رسولا ا ۱
 2 ا 0 8 : 2 5 7

 نیما ىلاعت ا هجر ىراخُبل 5 رقما نا معا ن لينا ن 42 8 لا دبع وبا ظفاحلا مامإلا خيشلا لاق

 ا هلا لوسر ىلإ ی حولا N باب - ١

 ( دب "نم نّيبعلاو مون ىلإ ا و لا ا کو "لج هللا لوقو

 هللا لوسر ىلإ یحولا ءدب ناک فيك . ميحرلا نمرلا هللا مسيل ) : : هنع هللا ىضرو ىلاعت هللا همحر ىراخيلا لاق

 نيونتلاهيف هبت نمو ضايع یک حف ؛ امهريغ ةياور ىف تبثو « باب » ريغب ىليصآلاو رذ ىب ةياورىف اذكه ( متلي

 ىلع ضرتعا دقو . بارعإ هل نوكي الف . باوب الل دادعتلا ليبس ىلع ناكسإلا هيف زوج : ىنامركلا لاقو « هلو

 ىذ ىمأ یک د إب هلوقل الاما ةداهشلاو جلاب ةحتتفم هدوصقم نع ءىلت ةبطخم باتكلا حتتفي مل هنوكل فنصملا

 دواد وأ امهجرخأ « ءامذجلا ديلك ىبف ةدابش امف سيل ةبطخ لكد لوقو ءعطقأ وهف هللا دمحم هيف أدبي ال لاب

 لب ٠ هنع لودعلا علت دحاو قايس اهيف من متي ال ةطخلا نأ لوألا نع باوجلاو . ةريره ىبأ ثيدح نم هريغو

 و سي الا كيد نويل. را یاو اكول اه شال اله درت

 رهظيس هجو ىلع ةبربلا ريخ نع قلتملا ةنسلا ىحو عمج تدصق : لوقي هن اف« ‹ ةينلا عم رئاد لمعلا نأ ىلع لمتشملا

 ىف ةقيرطلا هذه كاس دقو . حييرصتلا نع مجيولتلاب ىتتك اذ ‹ یول ام ءىرما لكل امو , ىدصق نم هبف ىلمع نسح

 لك ىف لب « هطرش ىلع اسيل نيثيدحلا نأ ىناثلا نع باوجلاو . ءارقتسالاب رهظيس ام ىلع باتكلا اذه مجارت مظعم
 اقطن دهشتو دمح هلعلف : اعم ةءاتكلاو قطنلاب نيعتي كلذ نأ امف سيل نكل ةجحلل امهتيحالص انملس . لاقم امهنم .
 لصح دقو هللا ركذ ةثالثلا رومالا عمج نل فلا نال طلا ىلع اراصتقا كلذ بتكي ملو باتكلا عضو دنع

 راصتقالاو ةلمسبلاب حاتتفالا هب ىسأتلا قيرطف ج ˆ كبر مساب أرق رقأ رج نآرقلا نم لزن ءىش لوأ نأ هديؤيو « اهب
 هديؤيو < : هثيداحأ نم تاذلاب دوصقملا وه لب ٠ “لوألا بابا! اذه هنمضت ام ةلمج نم كلذ ةياكحو امس ال « الع .

 ىف ىقأيس ام اهريغو ةلدمح نود ةيمسنلاب ةحتتفم اياضقلا ىف هبتتكو كولملا ىلإ مقلب هللا لوسر بتك عوقو اضيأ
 « ةيبيدحلا حلص ىف ورع نب ليهس ةصق ىف ءاربلا ثيدح ىف ىتأيس ايو « بابلا اذه ىف لقره ةصق ىف نايفس بأ ثيدح
 « قئاثولاو لئاسرلا نود بطخلا ىف هيلإ جاتحي اإ ةداهشلاو دملا ظفل نأب رعشي اذهو . ثيداحالا نم كلذ ريغو

 باجأ دقو . املعتو اماما هيف ام اوعفتتيل معلا لهأ ىلإ لئاسرلا ىرحب هارجأ ةبطخم هباتك حتتفي مل ال فنصملا ناكف

 ةلدبحلاب أدتبا ولف « ةلدحلاو ةيمستلاب ادال هدنع ضراعت هنأ اهنم ؛ ظن امف رخأ ةيوجأب باتکلا اذه حرش نم

 ةلدجلاب ائدتبم ناكل امهني عمج ول هنأب بقعتو . ةيمسنل اب قدك اذ ةلدملاب ائدتبم دعي مل ةيمسنلاب وأ « ةداعلا فلاخل

 ةب احصلا ناف « زيزعلا باتكلا هتقفاومل ىلوأ نوكيف فطاعلا فذح ىف ةتكسنلا ىه هذهو « ةيمسقلا دعب ام ىلإ ةيسنلاب

 « راصمألا عيمج ىف مدعب فحصملا بتك نم عيج مبعبتو « اهولتو ةلدحلاو ةيمسقلاب ريبكلا مامإلا ةياتكاوحتتفا

 اونمآ نيذلا امأ اي ىلاعت هلوق ىعاز انآ اهتموا: كلذ لوقي ال نمو « ةحتافلا لوأ نم ةيآ ةلمسبلا ناب لوقي نم

 ناك هناب بقعتو « هسفن مالك نع اهب نتنک او ايش هلوسرو هللا مالك ىلع مدقي لف (هلوسرو هللا ىدي نيب اومدقت ال

 لبق دنسلا قاس اذكو « ةيالا ىلع همالك نم ىهو ةمجرتلا مدق دقف اضيأو « ىلاعت هللا مالكنم دملا ظفلب ىتأي نأ هنك<

 یا ف ]ردع نا رشات اکل اطنل نيمدعتم انك ولا ا ناكا نع بارش ووهه دلا لقفل



 ثيدحلا ١ ۹

 ناكو . باتكلا هنع لمح نم ضعب امةذحف . ةدابشو دح امف ةبطخ أدتبا هنأ ىعدا نم لوق هلك كلذ نم دعبأو

 ىف قازرلا دبعو أطوملا ىف كلاك هرصع لهأو هخويش خويشو ىراخبلا خويش نم ةمئآلا فيناصت ىأر ام اذه لثاق
 . ةيمسنلا ىلع دز, ملو « ةيطخ هنص' ءادتب | ىف مد ملل نم یصع الام ىلإ نالا ف دواد أو دئسملا ىف دبحأو فتصملا

 لمع لب الك؟ كلذ اوفذح هنع ةاورلا نإ ء الح نمل ىف لاقيفأ ةع هاك فا نم مهتم لقا ربك الا مو
 لع ةالصلاب لف ظفار ناك هنأ دمحأ نع عماجلا ىف بيطخلا هاورام هديؤيو . اظفل اودمح مهنأ ىلع مهعينص نم كلذ

 كلذ اوأر ملأ ىلع لمح وأ « هريغ 2 عارسإ كلب لع د لماما E اذإ مق ىنلا
 هناحبس هللأو « ملسم حص أ مشل و دم هبط مهنم هب اتک حت فأ نم اذفو مق ؟يتكلا نوح بلا اصنع

 , لئاسرلا بتنك مظعما دلكو ةلمسبل اب معلا بَ ک حاتتفا لع نيفنصملا ةم الا لمع رقتس ا دقو. باوصلاب لعأ ىلاعتو

 نأ ةئسلا تضم : لاق ىرهزلا نعو 2 كلذ عنم ىعشلا نع ءاجف ًارعش هلك باتكلا ناك اذإ ايف ءامدعلا فتحا و

 بيطخلا لاقو « روا كلذ ىلع هعب اتو , كلذ ذاوج ريبج نب ديعس نعو « محرلا نمرلا هللا مسب رعشلا ىف بت ال
 ,لادل دلا مه عم حم شو اعلا نم لادلا نوكس عم زمه اب ىور : ضايع لاق ( ىحولا ءدب ) هلق ٠ راتخلا وه

 اهضعل ىف عقو هنأ الإ ءانل تلصنا ینا تاياورلا نم ءیش ىف اطوبضم هدأ مو : تاق . روهظلا نم واولا ديدشتو

 هذه تملا لمعتسا ر الا اوا نب ا وهو ؛ لوألا حجري اذهف ‹ , ىحولا ءادتبا ناک فيك»
 ةباتكلا اضيأ ىحولاو « ءافخ ىف مالعإلا ةنل ىحولاو . قاخلا ءدب و ناذآلا ءدبو ضيحلا ءدبك  اريثك ةرابعلا

 لکو < موفتلا هلصأ : ليقو . ءىش دعب ايش تيوصتلاو ةراشالاو ءامإإلاو صاألاو ماهلالاو ثعبلاو بوتكملاو
 دارو ىحولا قلطي دقو . عرشلاب مالعإلا اعرشو . ىحو وهف ةراشإ وأ ةلاسر وأ ةباتك وأ مالك نم هب تللد ام
 هذه ىلع ىميتلا ليعمسا نب دمع ضرتعا دقو . لب ىنلا ىلع لزا هللا مالك هو « ىحوملا ىأ هنم لوعفملا مسا ه
 ىحولا هدب ةيفيك نابل ال < ىحولا ةيفيك نايبل هيف ضرعت هن ال « نسحأ ناكل ىحولا ناك فيك لاق ول : لاقف ةمجرتلا

 ( هللا لوقو) هلق ماعاد ناك قلعت ىأ .هنأشب قاعتي ام ا ءدب نم داملا نأب بقعتو . طقف
 فيك ىلع افطع رج ابو . باب نيونت ىلع اذدكو < عفر لحم ىف ابال ةلمجا ىلع انطع بابلا فذح ىلع عفرلاب وه

 ا ا ريدقتلاو « نيونت ريغب باب تابثإو

 . .كيلإ انيحوأ انإ ١ هل ٠ هريغو عطقلا ىلع هللا لوقو عفر زوي و « ضايع هلاق فيكي ال هللا مالك نال هللا لوق

 ءاينثألا لوأ مدآ نو e لوأ وأ « لسرأ ىن لوأ هنال امف حون ركذ مدق ليق € ةیالا

 ةفص نأ ةهج نم حضاو ةجرتلل ةبالا ةبسانمو . ةعافشلا e كلذ ىف لوقلا طسب یتأبس | , اقلطم

 ىحولا ىف نييبنلا لاوحأ لوأ نأ ةؤج نمو « نييدنلا نم همدقت نم ىلإ ىحولا ةفص قفاوت هلي انيين ىلإ ىحولا
 هب قوي ام لوأ ؛ نإ : لاق دوعسم رو ا « ايؤرلاب

 ةظقيلا ىف دعب ىحولا لري“ مهبولق أدهت ىتح مانا ىف ءايبنالا

 لاد ا لاق نین ان دح لاق ری زل و لا ٠ اشو د ١

 هنع ا ىضر باطلا ن تمس ل وق E اقو نب E نأ يتلا مارا ن نب دمع ىنربخأ

 E ىرذأ ركل 31 او N « "لوني ب هللا لو تمس : لاق ركل ىلع

 لإ رحاه ام e نو ىلإ هنأ رجه تناك “نمف
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 ىحولا ہد باتتک۔ ٩۰

 دسأ ىنب نم نطب ةماسأ نب ديمح ىلإ بوسنم ‹ یسیع نب ريبزلا نب هللادبع ركب وبأ وه ( ىديجلا انثدح ) هو
 وهو . ىصق ىف متلب ىنلا عم عمتجمو دسأ ىف ابعم عمت « قلب ىنلا جوز ةجمدخ طهر ىصق نب ىزعلا دبع نبا

 دعل عجرو « رصم ىلإ هعم لحرو هقفلا هنع ذخأو هتقبطو ةنيبع نبا نع بلطلا ف ىعفاشلا قفار « فنصم ريبكم امإ

 حتتفاف ءاشيرق اومدق ١ تلي هلوق لثتما ىراخبلا نأكف < نيتئامو ةرشع عسن ةئس اهب تام نأ ىلإ ةكم ىلإ هتافو

 ىف رک ذی نأ بسانف هخیشک یکم هنأل ىرخأ ةبسانم هلو . هنع ذخأ ىشرق هقفأ هنوكل ىدبجلا نع ةياورلاب هباتك

 هك ةيلات ىهو ةئيدملا لهأ خيش هنال كلام نع ةياورلاب ىنث مث نمو « كم ناك هءادتبا نال ىحولا ءدب ةجرت لوأ

 هلق ٠ ذاجحلا نم علا بهذا امهالول : ىعفاشلا لاق « نانيرق ةنييع ناو كلامو ؛ لضفلا عيمج فو ىحولا لوزن ىف

 ىف اكلام كراش دقو « ةفوكلا هدلومو هلصأ « ىكملا دم وب أ ىلالملا نارمع ىنأ نب ةنبيع نبا وه ( نايفس انثدح )

 ( ديعس نب ىحت نع ) هلو 5 نيعباتلا نم نيعبس نم عم هنأ ركذي ناكو « ةئس نير شع هدعب یانو رش نم رک

 راغص نم ىحيو « ىباحص وهو ورم نب سيق هدج مسا . یراصنالا ديعس نب ىح انثدح : رذ ىبأ ريغ ةءاود ىف

 يملا صاقو نب ةمقلع دمع خيشو « نيعباتلا طاسوأ نم ىمينلا دلاخ نب ثراحلا نب ےھاربا نب دم هخيشو « نيعباتلا

 ناكل تيئ ولف « فاحص ةمقلع نأ هرهاظام هدنم نبال ةفرعملا فو . قسن ىف نيعباتلا نم هثالث دانسالا نف « مهرابك نم

 ‹ نوثدحلا امامعتسي ىلا غيصلا رثك أ دانسالا اذه ىف عمتجا دق نوكي رذ بأ ةياور ىلعو « نايباحصو نايعبات هيف

 ىف اذه لامعالا ثيدح هلاخدإ ىف فنصملا ىلع ضرتعا دقو . ملعأ هللاو ةئعنعلاو عامسلاو رابخإلاو ثيدحتلا ىهو

 . ةمجرتلا لبق هاجرخأ هجرختسم ىف ليعامسالاو هحرش ىف ىباطخلا نا ثيح ءالصأ هب هل قلعت ال هنأو ىحولا ءدب ةمجرتا

 : ديشر نبأ لاقو « كلذ ىف لليعامسالا عينص هدنم نب مساقلا وب أ بوصتساو « طقف هب كربتلا هدروأ امنإ هنأ امهداقتعالا

 بسح لك لاقف « ةمجرالل هتيسانم تفلكت دقو « فيلأتلا اذه ىف هيف هتيئ نسح نایب ىوس هدارياب ىراعبلا دصقي مل

 رضحمب ربنملا ىلع هلاق رمع نأ هقايس ىف نال « باتكلل ةبطخلا ماقم هميقي نأ دارأ هنإ : ليق دقو . ىهتا .هل ربظام

 . بطخ قلب ىنلا نأ بلهملا ىكحو . باتكلا ةبطخ ىف نوكي نأ حلص ريثملا ةبطخ ىف نوكي نأ حلص اذاف « ةباحصلا
 نال اهل ةمدقملاك تناك ةرجملا لبق تناك ىلا لاوحألا نال « ىحولا ءدب ىف هدا ريا بسانف « ارجاهم ةئيدملا مدق نيح هب

 هركذ ام رأ مل ىتأ الإ «نسح هجو اذهو . ىهتن | حتفلاو رفظلاو رصنلا هبقعي و « نيكرشملا لان ىف نذالا حتتفا ةرجم اب

 لوقي مَ هللا لوسر تعمس : ظفلب ليحلا كرت باب ىف عقو دقو . الوقنم  رجاه ام لوأ هب بطخ يم هن وک نم -

 ءادتبا .ىف ناك هن وك امأ « ةبطخلا لاح ىف ناكهنأ ىلا ءاعإ اذه نف « ثيدحلا « ةينلاب لامعألا امن سانلا اأ ايد

 : ديعلا قيقد نبا لاق « سيق مأ رجاهم ةصق ىف ىورام ىلا دنتسا هلئاق لعلو « هيلع لدي ام رأ مف ةنيدملا ىلا همودق
 اذبلف « سيق مأ ىمست ةأرما جوزتيل رجا امإو ةرجحلا ةايضف كاذب دي ريال ةنيدملا ىلا كم نم رجاه الجر نأ اولقن
 ةرجملا لوأ هركذي ةءادبلا مزاتسي مل حص ول اذهو . یتا « هب ىونيام رئاس نود ةأرملا ركذ ثيدحلا ف صخ

 وه هللا دبع نع قيقش نع شمالا نع ةيواعم وب أ انربخأ لاق روصنم نب ديعس اهاور سيق مأ رجارم ةصقو . ةيوبنلا

 رجابم هل لاقي ناكف يق مأ اه لاقي أما جوذتيل لجر رجاه « كلذ هل امئاف اًئيش ىتبي رجاه نم : لاق دوعسم نا
 تب اف سيق مأ اه لاقي ةأرما بطخ لجر انيف ناك : ظفلب شمعالا نع ىرخأ قيرط نم ىناربطلا هاورو . سبق مأ

 نكل « نيخيشلا طرش ىلع حيح دانسا اذهو . سيق مأ رج اہم هيمسن انكف « ابجوزتف رجابف رجابم ىتح هجوزتت نأ

 . دارأ ولف اضيأو . كاذب حيرصتلا ىضتقي ام قرطلا نم ءىش ىف رأ ملو « كلذ ببسب قيس لامعالا ثيدح نأ هيف سيل

 ليعامسالا لاق اک ةمجرتاا لبق هقابس ناكل صالخالا ىف ابيغرتو انميت هب ءادتبالا وأ طقف ةبطخلا ماقم هتماتإ ىراخبلا

 ىحوأ ىلاعت هللا نآل ءاعم ثيدحلاو ةبآالاب قلعتتي بيوبتلا : لاق راجنلا نب هللا دبع ىبأ نع لاطب نبا لقنو . هريغو

 . ( نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ !ورمأ امو إل ىلاعت هلوقل تاينلاب لامعألا نأ هلي دمع ىلا مث ءايينالا ىلا



 هل » ١ ر ثدحلا

 ییا نعو . هتدابع ىف صالخالاب 00 هب ىصو ام نيدلا نم كل عرش إل ىلاعت هلوق ىف ةيلاعلا بأ لاقو
 ضخب و ديحوتلا ىلع ادم ر ا ل . ةبنلاب ناك ىحولا هدب نأ ةمجرتلل ثيدحلا ةبسانم : لاق وبلا كأملا دبع
 دبعتب ناكف كلذ ىف هللا ىلا صلخأ كلذ ىأ 0 « ةحلاصلا ايؤرلا ىهو ةوبنلا بابسأ لوأ هل بهوو ناثوألا هيلا
 لاح ىف هلي ى لا لاح نع رابخإلا ىراخبلا دصق : هلصح ام ببلملا لاتو . ةمعنلا هل متأو هلع هتلا لبقف ءارح راغب

 هاطعأ ت كلذ مرلا الف ءموسلا ءانرق نم ارارف ةدحولا موزلو ريخلا لالخ هيلإ بيحو ناثوالا هلا ضغب هللا نأ و هئشنم

 . ىبرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا اذه نموحنب هصخلو . 0 ا ناونع ح”اوفلا لاقي اک ةوبنلا هل بهوو هتين ردق ىلع هللا

 بسانف ءارح راغ ىف ةولخلاب ىلاعت هللا ىلا ةرجملا مل ىنلا قح ىف ةوبنلا ةمدقم ناك: مجارتلا لوأ ىف رينملا نيا لاقو

 اعوضوم ناك امل باتكلا نأ هيلا ةراشألا تمدقت 2: اما ةزيجولا ةعيدبلا تابسانملا نمو . ةرجحلا ثيدحم حاتتفالا

 هذه عمو « لامعألا ثيدحب هردص ةيعرشلا لابعألا نايل ىحولا ناك الو « ىحولا ءديب هردص ةنسلا ىحو عجل

 لقنلا رتاوت دقو . e ءاشی نم یدہ لاو « الصأ ةمجرتلاب هل قلعت ال هنأب مرجلا قي لب ال تابسانملا

 نم ةدئاف رك أو ىغأو عمجأ ٠ ءىث رب ىعلا ا رابخأ ىف سيل هلبأ دبع وأ لاق : : ثردحلا د ا ألا نع

 وبأو ىنيدملا نب لعو لبنح نب ت دنع ا هلق اف ىعفاشلاو ىدبم نب نمحرلا ديع قفتاو . كثيدحلا اذه

 . قابلا نييعت ىف اوفلتخاو « هعبر لاق نم مهمو . مالسالا ثاث هنأ ىلع ىقانكلا ةرمحو ىنطقرادلاو ىذمرتلاو دواد

 اذمب ديرب نأ لمتحو « اباب نيعبس ىف لخدي : ىعفاشلا ' لاقو « علا نم اباب نيئالث ىف لخدي : اضيأ ىدهم نبا لاتو
 هنوك قبلا هجوو ٠ باب لك سأر ثيدحلا اذه لعجم نأ ىفيش : اضيأ ىدرم نب نمحرلا ديع لاقو . ةغل املا ددعلا

 نوكت دق >l ارا ةثالثلا اهم اسقأ دحأ ةيللاف ٠ هحراوجو هناسلو هيلز عمي دبعلا بسك نأب معلا ثلث

e EEEنيالا ريخ تناك اها ترظن اذاف « هلمع نم ريخ نمؤملا ةين :  . 

 « هدنع ماكحألا عيبج الا درت ىلا ثاالثلا ا دحأ هنأ اعلا ثلث هن وكي وب دارأ هنأ ىلع لدي دمحأ مامإلا مالكو

 قفتم كثريدحلا اذه نإ مث . ثيدحلا «نيب مار حلاو نيب لالحلا» و در وہف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم » واذه یهو

 نم ىناسنلاو هل نيخيشلا رختب ارتغم الط وملا ىف هنأ معز نم موو ءأط وملا الإ نوروبشملا ةمالا هجرخأ هتعح ىلع

 « ادرف هنوكل ادودرم سانلا ضعب ةقيرط ىلع ثيدحلا اذه نوكي دق : ىربطلا رفعج وبأ لاقو . كلام قيرط نم

 ميما نب دم نع الو ميهارب ,1 نب دمع ةاور نم الإ ةمقلع نع الو ةمّئاع ةياور نم الإ رمع نع ىورب ال هنا

 ىذمرتلا مزج كلذ و هقوف نم هب درفت و ديعس نب ىع نع رہتشا امنا هناف ١ لاق اك رهو« ديعس نب یی ةبآور نم الإ

 فرعيال هنأ ىف ثيدحلا لهأ نيب فالخلا ىف ىباطخلا قلطأو « ىنانكلا دمحم نب ةرحو نكسلا ناو رازي !وقاسنلاو

 مساقلا وبأو ىنطقرادلا اهركذ ةلولعم ا نم درو هبال ةدصلا امهدحأ : ننديقب نكل لاق اكوهو < دانسالا اذبم الإ

 دنع ةملس مأو ةثئاع ثيدحك ةينلا قنطم ىف تحح ثيداحأ ةدع هانعم ىف درو هنال قايسلا امهيناث « اهريغو هدنم نا

 هللا ةملك نوكل لئاق نم» ىسوم أ ثيدحو « ةن و دابج نکل و » سابع نبا ثيدحو « مهتاين ىلع نوعبي » لسم

 دمحأ هجرخأ « هتينب ملعأ هللا نيفصلا نيب ليتق بر » دوعسم نبا تددحو اممماع قفتم « هللا ليبس ىف وهف ايلعلا یھ

 ¿هر رب ا كلذ نه لآ قالا رخ وام الاتعألا ىوني ال وهو ازغ نم » ةدابع ثيدحو

 رتاوت دق معن ٠ لمتحيف ىونعملا رتاولا ىلع لمح نإ الإ « رتاوتم رمع ثيدح نأ معز نم طلغ ريرقتلا اذهب فرعو

 درسو : اسفن نوسمخو ناتأام ىح نع ه اور هنأ ظفاحلا شاقنلا ديعس نب ىلع نب دمحم ىف : ديعس نب ىحن نع

 نأ ااو 1 اذ طا ضع نع یاد هدو ؛ ةئاثثلا زوال هدنم نب ماقلا وب أ م.ايسأ ّ

 تعبشت دقف ءاذه ديم عسا( و oT نم هتيمك : لات نوا ا

 دقو « ةئاملا لکت ىلع تردق ام ا اذه ىقو ی کرا ےل هم دوا ها جالا و ةرورتلا تار اورا ن ف



 ىضولا ءدب باتك- ١ ١

 ةعما لسغ ىف رمع نبا ثيدح ىلع مالكلا ىف كلذل لاثم ىقأيس اك. مدقت نمع لقن ام ىلع تدازف هريغ قرط تعبتت
 ك « دبعلل ماللاو « ملا ركب ( ربنملا ىلع ) هلو ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ

 عملا ةلباقم نم وهو « انه دروأ اذك (تاينلاب لاعألا امإ) هلق ٠ بطخم رمع تعمس : ليحلا كرت ىف ىحي نع ديز
 هجو هلمعب دصق نكلامعألا عونتت ا عونتت ةينلا نأ ىلا كلذب راشأ هنأك وخلا لاتو . هتيذب لمع لك ىأ « حجاب
 وهو بلقلا ةينلا لحم نأ هبجوو « ةينلا دارفاب تاياورلا مظعم ىف عقوو . هديعول ٠ ءاقتالا وأ هدوعوم ليصحت وأ هّللأ

 ىلا عجرت ةينلا نالو « اهعمج بسانف ةددعتم ىهو رهاوظلاب ةقاعتم اهناف لاعألا فالخب : اهدارفإ بسانف دحتم
 فذع « تالاب لاعألا د ظفلب نابح نبا حص ىف عقوو . هل كيرش ال ىذلا دحاولل دحاو وهو صالخالا

 ا هرکنأ و« كلذكه دسم ىفهلصوو © ىعاضقلا باهشلا باتك ىف عقوام یهو ؛ تابنلاو لاعألا عمجو ا«
 ىف ىراخبلا دنع ىحب نع كلام ةياور ىف عقو لب 5 نابح نبا ةياورب بقعتم وهو « هرقأو ىوونلا هلقن اک یدل

 ؛ ديز نب دامح ةياور نم ةرجملا فو « ىروثلا ةياور نم قتعلا ىف اذكو « «ةينلاب لاعألا ١ ظفلب نامالا باتك
 ‹ روهثملا ىلع ةيناتحتلا ديدشتو نونلا ركب ةينلاو . امهنم لك دارفاب «ةينلاب لمعلا » ظفلب حاكذلا ىف هدنع عقوو
 ‹ نيققحلا دنع رصحلا ديفي بيك رتلا اذه « تاينلاب لاعألا ام ] » هلوق قامركلا لاق . اهفيضختب تاغللا ضعب فو
 هانعم نال رصقلل مزاتسم وهو « قارغتسالل ديفم ماللاو فلالاب ىلح عمج لاعألا نآل ليقف هتدافإ هجو ىف فلتخاو
 عضولاب رصحلا ديفت وأ « موهفملاب وأ کک انإ لهو « رصحلل امنإ نآل ليقو « ةينب الإ لمع الف ةينب لمع لک
 لب « ايقيقح اعضو قوطنملاب هديفت اهنأ هعابتأو مامإلا مالك ىضتقمو ؟ زاجلاب وأ ةقيقحلاب هديفت وأ أ, فرعلاوأ
 كلذ نم سكعلا لعو « ىدمألاكريسيلا الإ ةعبرألا بهاذا نم لوصألا لهأ عيمج نع مالسالا خيش انخيش هلق
 حصي هنأب بي ا ا و ا ا
 عم ديز ماق امن ىوتسال رصحلل تناك ول : ليقو « اقافتا رصحلا و ديز الإ مات ام باوجلا اذه لثم ىف حقب هنأ
 نوكي دقف رصحلا ىف و IT د املا ن أ ی ددرت الو « دیز الإ ماق ام

 عضوم امنا لاهتسا عقو دقو . نيسلاو ؛فوسك عضولا لصأ ىف امبكارتشا عم رخآلا نم ىوقأ نيظفللا دحأ
 ( نولمعت متن دک ام الا نورحت E مک ام نوري اما ىلاعت هلودنك ءانئتسالاو ىنناا لامتسا
 ا : نمو غالبا الا لوسزلا ل اعام ر هلرقو م نيبملا غالبا انل وسر ىلع اما إل ہلوقو

AE TNTش راكلل . ةزملا امإو ىصح مهله ر  

 دقو ؛ لوألا اودجرف ٠ ةكرع أ ةا ىم له : اوفلتخاو 00 أ ناك یل الا ةدعلا تلبث ام ییا

 نأب باو ددص لع نب داضتملا عاتجا مرلي قنلا امو تابثالل ن مل وق نم هيلع دووأ اع باجوا ىاثلا مجدل

 كلذ ىلا راشأ ¢ رخآ ایش اد افا لب 00 3 اغ مل بيكر ملأ تعب انين کل نالاو تابث الأ ناک امهلصأ : اثم لاق

 نم د دافتسملا وهو ك لعب كل 0 اي نأ ج نم رضحاإ قاس لا اذه 5 لاَ نم ل وق نأ : ا قامركلا

 لك نأ نظ ديك أت لع د هش ا 5 قار امل ل e ¢ 5 fre | باب نم 2 ا بقع محا نمو ا

 ايرلا نأ ىل إع لدّتسا ساع ن را زاب رصحلل ام إ ةدافإ ىلع لدا : درعا ق.ةد نبا لاتو . رصخلا كرش كلذدك عقو ام

 همهف ىف هوفلاخي ملو م مح 0 ى ةعاج هضراعر : , ة ةا ىف ايرلا اما ١ تمدح ةئينشلا ىف الإ نوكب ال

 لات نم امأو . "لونك كلذ ةض راعملا اوك را ونوكي .ن 1 لاهتداب بقحک و ٠ رصخلا ديفت انآ ىلع مهنم قافتالاك ناکف

 404 ةنس وتلا نوئكح نب ىلع نب رفمج نب ةمالس نب د هلا دع وبأ ىضاقلا وه 69 ىبرحلا : هلمل (1)



 ب م حس ره م دسم رج وبس عمهم مبسم جسم ببر وجبس هوس سمس و ممصصاو ۱۴۳ ش ١ كثيدحلا
 ك0

 هيفي الف ء روك ملا ثيدحلا قرط ضعب ىف كلذ دورول « ةئيسنلا ىف الإ ابر ال » هلوق ىلع مداتعا نوكي نأ لمتحي
 . هذه عضوم هذه اوامعتسا املالإو < دحاو دنع نيتغيصلا دافم ناي سصشيو هيوش لب <« رصحلا ةدافإ در ىف كلذ
 « هنم رصحلا ميف ف رولا مهضراعي مل هيلا اوبهذ نيذلا ةباحصلا ناف « ءاملا نم ءاملا امأإ د ثيدح اذه نم حضوأو
 ةغلابملا هقرافي ال ظفل امن : ةيطع نبا لاقو , نان اتخحلا تلا اذإ ١ ثيدحك ىرخأ ةلدأ نم مكحلا ىف مهضراع امت ]و
 ىلا جاتح ازاجم رصحلل هدورو لعجل « هيلع تدعا ةصق ىف لخد نإ رصحلا كلذ عم حلصيو « عقو ثيح ديك أتلاو
 ىلاعت هلوقكص وصخم ءىث ىف نوكي دق نکل ءرصحلل اهدورو لصأ نأو كلذ نم سكسعلا ىلع هريغ مالكو « ةئيرق
 ء ةردقلاو معلاك ىرخأ تافص هناحبس هللف الإو ٠ ةينادحولا ىركتم رابتعاب قيس هناف « دحاو هلإ هللا امها )
 ىلا «ة راشبلاك ىرخأ تافص ړل هلفالإو « ةلاسرلا ىركشم رابتعاب قيس هناف ( رذنم تنأ امن إل ىلاعت ك
 ىضتقت لاعألا : (ليكت ) . اقطم رصحلا اهتدافإ عنم نء لوق ىف ببسلا لاقي ابف  ىهو . ةلثمالا نم كلذ ريغ
 نآل « جارخالا رهاظلا ؟ رافكلا لاعأ جرخت له اذه لعو « نيفلكم ا نم ةرداصلا لاعألا : ريدقتلاو . نيلماع
 ةقدصلاو قتعلا درب الو « اکر ت لع ابقاعم اہ اطا ناک نإو رفاكلا نم حصن ال یھو ةدابعلا لاعأ لاعالاب دارملا
 بيس اهن أكف لمعلا ةموقم اهنأ ىنمم ةيبيسلل نوكت نأ لمتحيو « ةبحاصملل ءابلا ( تاينلاب ) هل ٠ رخآ ليلدب امہنال
 ىهو «دصقلا ةسلا : ىوولا لاق . هلوأ نع فلختت ال نأ طرتشيف لمعاا سفن نم ىهف لوألا ىلعو « هداحيإ ىف
 ؟ طرش وأ نكر ىه له ءابقفلا فلتتخاو . دصقلا لصأ ىلع دئاز ردق بلقلا ةء زع نأب ىنامركلا هبقعتو . بلقلا ةمرزع
 نم دب الو . طرش اعرش فان ىتأي ال نأ ىنعمب اکح اهباحصتساو ‹ نكر لمعلا لوأ ىف اركذ اهداحيإ نأ حجرملاو
 مالك : ىيطلا لاق . رقتسن ليقو لصحن ليقو حصن ليقو لمكت ليقو ريثعت ليقف «رورجٰلاو راجلا هب قلعتي فوذحم
 لبق نم الإ لع هب محل سيل امب اوبطوخ مهن كف « ناسللا لهأ مه كلذ نيبطالا نال « عرشلا نايب ىلع لوح عراشلا
 هارب ام وحن بلقلا ثاعبنا نع ةرابع ةينلا : ىواضيبلا لاقو . ىعرشلا مكحلا ديفي ام ىلع لما نيعتيف < عراشلا
 ءاغتبال لعفلا و ةهجوتملا ةدارالاب هسدصخ عرشلاو ءال آم وأ الاح رض عفد وأ عفن بلج نم ضرفل اقفاوم
 لاوحأ هميسقتو هدعب ام لع هقبطت نسحيل ىوذللا ىنعملا ىلع ةلوم ثيدحلا ىف ةينلاو . همكح لاثتماو هللا ءاضر
 «ةيثل اب الا لمع ال : ريدقتلا ذإ « ةيفتنم ريغ تاوذلا نآل رهاظلا كورتم ثيدحلاو « لجأ ال ليصفت هناف « جاما
 ىل ىلع لما نكل « لاكلاو ةحصلاك اهماكحأ ىنن دارملا لب « ةين ريغب دجوي دق هنال لمعلا تاذ نن دارملا سيلف
 ” + الف « عبتلاب تافصلا نت لعو حيرصتلاب تاذلا نت ىلع لد ظفللا نالو + هسفن ءوثلا نب هبشأ هلال ىلوأ ةحصلا
 ىضتقيام ريدقت نسحألا : مالسإلا خيش انخيش لاقو . ةرمتسم تافصلا ىف: ىلع هتلالد تيقب تاذلا نن ليلدلا عذم
 مسا نم اقلطم اوكف وذحنا ردقي اذه لعو . هرخآ ىلا « ترجم تناك نف » ثيدحللا ىف هلوقل ؛ ةينلا عبقت لاعألا نأ
 جرخأو : ديعلا قيقد نبا لاق . لاوقالا لخدتف ناسللا ىح حراوجلا لعف لوانتي لمعلا ظفل مث . لعف وأ لعاف
 فك ل عف تناك نإو ىبف كورلا امأو . ام وانتي ثيدحلا نأ ىف ىدنع ددرتالو . ديعب وهو لاوقآلا مهضعب
 لمعي ال فلح نم نأب ناسالا لمع هنوكل المع لوقلا ىمسي نم ىلع بقعت دقو . لمعلا ظفل ياع قلطي ال نكل
 . هيلع فطعي اذهلو فرعلا ىف المع ىمسي ال لوقلاو « فرعلا ىلا نيملا عجم نأب ببجأو . ثاحن ال الوق لاقف المع
 ( هولعف ام كبر ءاش ولو ىلاعت هلوقل ؛ لعفلا !ذككو « ازاجم لخد.و ةقيقح لمعلا ىف لخدي ال لوقلا نأ قيقحتلاو
 اهوانت فو ةفرعملاو « لسلستلا مرلي الكل تيدحلا امه وانتي الف ةينلاك بلقلا لمع امأو . <لوقلا فرخز  هلوق دعب
 . ةقرعملا لبق افراع نوكي نأ مولبف فرعي ام ءرملا دصقي ام'إو : ىونملا دصق ةينلا نال لاح وه : مهضعب لاق « رظن



 ىحولا دب باتک۔ ١ ظ ١

 اهوطرتشي مل نيذلاو « لامعألا ةمع !وردق ةينلا اوطرتشا نيذلا : ديعلا قيقد نبا لاقو . الاح ذئنيح ةينلا نكت

 مالكلا اذه ىو . ىلوأ الع لج اف لاكلا نم ةقبقحلا اموزل ربك أ ةحصلا نأب لوألا حجرو « لامعألا لاک اوردق

 الف دصاقملا امأو « لئاسولا ىف الإ كلذ ىف مهني فالخلا سيلو « ةبنلا طارتشاب ىري ال ءادعلا ضعب نأ مامإ

 اهطارتشا ىف یعازوالا فلاخو « ءوضولل اهطارتشا ىف ةيفنحلا فلاح مث نمو امل ةينلا طارتشا ف مهني فالتخا

 هقفلا تاطوسبم ف فورعم وه اک لمعلا لوأب ةين'" نارتقا ىف فالتتخا ءاملعلا نيب معن . اضيأ مميتلا ىف

 ةين رابتعا ىلع لديف اذه ىلعو ءابتايني لامعألا ريدقتلاو «ريمضلا ةبقاعم تاينلا ىف ماللاو فل ألا نأ رهاظلا : (لیکن)

 . ةروصقم ريغ وأ ةرودقم « ارصع وأ الثم اربظ ءالفت وأ اضرف امن وك نمو « اهريغ وأ ةالص الثم هنوك نم لمعلا

 « نيعملا ددعلا نع كفنتال ىلا ةدابعلا نيمعتب ءافتک الا مجارلاو . فح هيف ؟ ددعلا نييعت ىلإ اذه لثم ىف جان لهو

 . ملعأ هللاو رصقلا ىضتقم وه كلذ نال نيتعكر ةين ىلا جاتح ال نكل « رصقلا ةينب الإ رصقي نأ هل سيل الثم رفاسملاك

 املأ ىلا حن « لامعألا ىف صالخالاو ةينلا طارتشال قيقعت هيف : ىطرقلا لاق ( ىون ام ”ىرما لكل امتإو) هلق

 بترتيف « اهبحاصيو ةينلا عبي لمعلا نأ ىلع تهن ىلوألا نال « ىلوألا هتدافأ ام ريغ يفت لب : هريغ لاتو , ةدكْ م

 نأ ىضتقت ةيئاثلا ةلمجا : ديعلا .قيقد نبا لاتو . هاون ام الإ هل لصع ال لماعلا نأ تدافأ ةيئاثلاو . كلذ ىلع كملا
 لصع م هوني ملام لکو  هلمع مدعي اعرش رذعيام هل هلمع نود لاح وأ هطئارشب هلمع اذإ ىنعي ‹ هل لصع ائيش یول نم

 ةماع ةبن كانه تناك نكل اصوصخم ائيش وني ملاذإ امأ « امومعالو اصوصخ ال ىأ هوني ملام هلوقب هدارمو . هل

 رخآ كردمل ىونملا ريغ لصح دقو . ىصحال ام لئاسملا نم هيلع جرختيو . ءاملعلا راظنأ هيف تفاتخا ام اذهف هلمشت

 دصقلا نآل , اهوني مل وأ اهاون دجسملا ةيحت هل لصح هناف دعقي نأ لبق ةبتارلا وأ ضرفلا لصف دجسملا لخد نك

 ىلع ةعمجا لسغ هل لصعال هناف ةءانجلا نع ةعجلا موي لستغا نم فالخي اذهو « لصح دقو ةعقبلا لغش ةيحتلاب

 هللا و دجسملا ةيحت فالخم « هبلا دصقلا نم هيف دب الف فيظنتلا ضع ىلا ال دبعتلا ىلا هيف رظني ةعمبا لسغ نال « حجارلا

 طقف ةتئافلا ىوني نأ هيفكي ال ةئاف ةالص هيلع نكى ونملا نيبعت طا رتشا ةيناثلا ةلمجلا تدافأ : فوول لاو لع

 تدافأ : هيلامأ ىف ىلاعمسلا نبا لاتو . ةتئافلا رصحنت مل اذإ ام هلع نأ ىنخم الو « ارصع وأ الثم ارهظ اهنيعي ىتح

 . ةعاطلا ىلع ةوقلا هب ىون اذإ لك لاك « هبرقلا اهلعاف ام ىون اذإ الإ باوثلا ديفت ال ةدابعلا نع ةجراخلا لامعألا نأ

 اهناف هرئاظن و ىبصلا نع ىلولا ةين لثم درب الف « لصآلا وه كلذ ناف « ةينلا ىف لخدت ال هءاينلا نأ تدافأ : هريغ لاقو

 .اهيلع بترتي ام نايبل ةيناثلاو , لامعالا نم يتعب ام نابل لوألا ةلجلا : مالسلا دبع نبا لاتو . لصألا فالخ ىلع

 ةل عضو ام ىلإ هتروصل فرصتي هڼاف هسفنب زمي ام امأو ؛ اهسفنب نيمثت ال ىلا ةدايعلا ىف طرتش اإ ةيئلا نأ دافأو

 « عضولا لصأ ىلا رظالاب وه امثل كلذ نأ نخ الو . ةداعلاو ةدابعلا نيب ددرتت ال ابنال ةوالثلاو ةبعدالاو راك ذالاك

 ءاباوث رثك أ ناكل ىلاعت هلا ىلا ةب رقلا رك لاب دصق ولف كلذ عمو « الف بجعتلا حيبستلاك فرع هيف ثدحام امأ

 لب « ةبيغلاب ناسللا ةكرح نم ريخ هنال « باوثلا لصحت هنع ةافغلا حم نك دلا ناسللا ةكرح : ىلازغلا لاق مث نمو

 هديؤي و . ىهتنأ بلقلا لمع ىلا ةبسنلاب صقان وه امإو : لاق . ركفتلا نع درهما ىأ « اقلطم توكسل' نم ريخ وه

 ول تيأرأ و : ءرجؤيو هةوهش اندحأ ىتأيأ , مهلوق نع باوجلا ىن لاق مث « ةقدص ؟ دحأ عض) ىف د ړل هلوق

 « مارحلا لعف نم ريخ هنال حابم لعف ىلع باث ءرملا نأ هنم مزلي هنأ ىلازغلا قالطإ ىلع دروأو . < مارح ىت ابعضو

 ا دجسملا ةيحّتك هصخت ةين ىلا جاتح ال هناف ةلمجا ىف هلوصح دصقي ام ثيدحلا مومع نم صخو . هدارم كلذ سيلو

 دقو محرلا ءار ل وصح دوصقملا نال ‹ ىضقنت اهتدع ناف ةدعلا ةدم دعب الإ ر امنا ملق امج وز تام نکو « مده

 ىلا جاتح ال كورلا نوكن يدلا ىح خيشلا قالطا ىف قامركلا عزانو . ةز ىلا كورتملا جتح مل مث نمو ء تدجو

 نم اهيف دب الف عراشلا رمأ لاثتماب باوثلا ليصحت ام ديرأ اذإ كورتلا نأب و ٠ سدنلا فك وهو لعف كرتلا نأب ةف



 جم ١ ثيدحلا

 امأو . هيلع قفتم أب أي نأ عناملا ىلع لدتسملا قح نمو « هيف فلتخم « لمف كرتلا د هلوق نأب بقعت و « كرتلا دصق

 هدروأ ىذلاو ؟ اهكرتي باقعلا عمي ثيحب كورتلا ىف ةينلا مزات له هيف ثوحبملا نآل « دروملا قباطي الف ىتاثلا هلالدتسا
 لصح امنإو « هيف باوث ال در لا كرتلا نأ قيقحتلاو . رهاظ نيماقملا نيب توافتلاو ؟ امن ودب باوثلا لصحي له

 افوخ اهنع هسفن فكف ترطخ نكس يل الصأ هلابي ةيصعملا رطخت مل نف « سفنلا لعف وه ىذلا فكلاب باوثلا
 لعأ هللاو . درجلا كربلا ال  ههوجو عيمجي لمعلا وه ةينلا ىلا جاتحي ىذلا نأ ىلا لاح لا عججرف « ىلاعت هللا نم

 « ىون ام”ىرما لكل امتإو » هلوق قف رصقلا ديفي أدتبملا ىلع ربخلا ميدقت نإ انلق اذإ : قامركلا لاق : (هيبنت)
 نف) هلق ٠ روكذملا ميدقتلاو « هاون :ام ”ىرما لكل امتإ دارملا ذإ هيلا دنسملا ىلع دنسملا رصق : رصحلا نم ناعون
 وهو قتلا ىبجو دحأ فذع ىراخبلا نع انل تلصنا ىلا لوصألا عيمج ىف عقو اذك ( ايند ىلإ هت رج تناك
 امورخ انباع خسف عيمجو انتياور ىف ثيدحلا اذه عقو : ىباطخلا لاق ۾ ما هلوسرو هللا ىلإ هترجم تناكن ف م هلوق

 ىراخبلا هركذ دقف ؟ هتاور نم ضرع نم ةبج نمو « لافغالا اذه عقو فيك ىردأ تسلو « هرطش بهذ دق

 . !رصتخع ىلاطخلا مالك نيتلا نبا لقت و امات ىديملا قيرط نم تابث الا انل هاور دقو« قوتسم ىديملا قيرط ريغ نم

 امم وهو « ىديملا قلي مل ىراخبلا نال هسفن لبق نم لاقف اعاطقنا دنسلا ف نأ ديرب دق هنأ امورخ هلوق نم مهفو

 نأب هجرت نم لك مزجو « باتکلا اذه ىف هنم كلذ راركتو « ىديملا انثدح , ىراخبلا لوق عم هقالطا نم بجعتي

 هيف هخيش ىديجلا نال هطاقسا ىف یراخبلل رذع ال : هتخيشم ین ىبرعلا نبأ لاقو « ثيدحلاو هقفلا ىف هخويش نم ىديما

 وأ عمم اك هنع ثدخ اذكم هثدخل ىديملا ظفح نم هالمتسا هلعل هنأ موق ركذو : لاق . ماقلا ىلع هدنسم ىف هاور دق

 ىدوادلا لاقو . موقلا لاوحأ ىلع علطا نم دنع ادج دمبتسم أ وهو : لاق . ىراخلا ظفح نم طقسف امات هب هثدح

 قيرط نم هاتی ور دقو . ىهتتا كلذ ىلع لدي هخيش خيشو هخيش ةياور ىف هدوجوف ىراخبلا نم هيف طاقسالا : حراشلا

eأ ىجرختسمو غبصأ نب مساق فنصم ین وهو«  

 ءادتبالا راتخا م لاقي دقف ىراخيلا ريغ نم طاقسإلا ناك ناف « ىديما قيرط نم ةناوع يأ حيمصو © مي 2

 رخآ ىلا نييكملا هاشم لجأ هن وكلا ىديجلا راتخا هنأو « هيلا ةراشالا تمدقت دق باوج لاو ؟ صتانلا قايسلا
 ةبوجأ ىف ظفاحلا ديعس نب دمحأ نب ىلع دمع وبأ هلاق ام باوجلاف هنم طاقسإلا ناك نإو « ةبسانملا نم كلذ ىف مدقت ام
 ىلع هب حتفتسي اردص هباتكل لم< نأ دصق ىراخبلا لعل : لاقي نأ انه هب باجي ام نسحأ نإ : ىراخبلا ىلع هل
 أدّبا هن 57 فيلأتلا نم هيلا اوبهذ ام ىتامهل ةئمضتملا بطخلاب مب.:.ك حاتفتسا نم سانلا نم ريثك هيلا بهذام

 نع بكنو . هتينب هيزجيسف امن اعم نم ءیش ىلا ضرع وأ اين دل دارأ هنأ هلم لع ناف « هلا ىلا الع در ةيب هباتک
 ةفوذحملا ةلمجا نأ هلضاحو . اصخلم ىنا . ماقملا كلذ ىف اه رك ذ بساني ال ىلا ةك رتل ةبن ا ج ميسقتلا ىبوج و دحأ

 فنصملا ناك الف ءال وأ ةبرقلا لصح هدصق ام نوكي نأ نيب ددرتلا لمتحت ةاقبملا ةلمجاو « ةضحملا ةب رةلاب رعشت
 قيد“ ةيك زتلا نم ارارف ةضحلا ةبرقلاب ةرعشملا ةلمججا فذح ثيدحلا اذه ةرايعب اذه هفينصت ىف هسفن لاح نع رضاك

 نيفدصملا ةداع تناك الو . هتين ىصتققم هل ىزاجما هتربرس ىلع علطملا هبر ىلا رمالا اضيوفت ةلمتحلا ةددرتملا ةلمجا
 ةياورلاو ثيدحلا راصتخا زاوج فنصملا ىأر نم ناكو « مهتارايتخاو عما ىف مبحالطصا بطخلا اونمضي نأ

 ىلع عامسلاب ةحرصملا غيصلاب دراولا دانسالا حيجرتو ىلجألا لع ضمغألا راثيإو طابدتسالا ىف قيقدتلاو ىنعملاب
 باب ىف ديز نب دامح ةياور ىف حقو دقو . 0 ثيدحلا اذه ةرابعب عضومل 1ا اذه ىف كلذ عيمج لمعتسا هريغ

 نأ لمتحف « « اهيصي اند ىلا هترجم تناك نف » هلوق نع « هلوسرو هللا ىلا هترجم تناك نف » هلوق رخأت ةرجملا

 نيحيحصلا ىلع )١(



 ىخولا ءدب باتك- 1 ١

 رصتخقي نم ةداع هب ترج ويك ىه ةفوذحلا ةاجا نوكشف كلذك ىراخبلا دنع تعقو ىديجلا ةياور نوكت

 نم ولو ثيدحلا ىف راصتخالا زاوج ىلإ ىراخبلا نم ريصم ومف كلذ نوكي ال نأ ريدقت ىلعو . ثيدحلا ضعب ىلع

 ملامات ىراخبلا دنع ثيدحلا ناك نإ : عضوملا اذه ريغ ىف قامركلا لاتو . لع ءأ هلا حجارلا وه اذهو . هئانثا

 ىف هلملق < ةفلتخم تاماقملا نآل « مرخلاب مزج ال : تف نارق عر نأ عن ا باتكلا سای نرش

 O و ا اس سو بلقلا داقتعاو ةينلاب ناعالا نأ نايب ماقم

 نال مث همرڅن هنم ناك نإ مث . هنم ال ىراخبلا خورش ضعب نم نوكي د نأ لمتحي مرحلا مث . ىور ىذلا ردقلا كلذ

 نأ وهو « هدوصقع قلعتي ىذلا قشلا مرا دنع ركذي نأ بسانملا ناكف : تلق ناف . رادقملا كلذ : متي دوصقملا
 مل نم مالك وهو . ىنا . سانلا نيب ريثكلا بلاغلا وه ام ىلا رظن هلعل : تلق . هلوسرو هلل نوكت نأ ىغبني ةينلا

 عضوم ىف لاقو . ىبرعلا نبأ مالك ايس الو « ثيدحلا اذه ىلع ة الا نم هركذ تمدق نم لاوقأ نم “ىش ىلع علطي
 ريك حل لكف « ةاورلا فالتخا نم وه اع ةرات مات ريغو ةرات امات ثيدحلا داريا نإ : رخآ

 ىنا « هل ةمجرت هعضي ىذلا بابلا بسحت اهنم الك بسام, ىت" عضاوملا ىف اهركذي ىراخبلا نكلو . دحأ نم مرخ

 عضوم قو اهات عضوم ىف هقاسف هئاپتتا ىلا هئادتبا نم دحاو دنسب قزاقبلا چوآ ثيدح ىلع علطي مهنأكو

 < هن ربل نم كلذ م ا نركب جب تای « حبحصلا عماجلا ىف ادج ريثك وهو « هضعب ىلع ارصتقم

 رثك أ هل ناك نإ لب ٠ نيبجو ىلع نيعضوم ىف دحاولا ثيدحلا ركذي ال هنأ هعينص نم ءارقتسالاب فرع هنأآل

 رخآلا عضوملا ىف هقلعي هطرش ىلع نكي مل امو ۰ هدعب ام اذكمو ىناثلا دنسلاب ىتاثلا عضوملا ىف هرك ذ هطرش ىلع دنس نم

 ىلع راصتقالاب هنتم ىف فرصتي دحاو دنس الإ هل سيل امو ؛ ءىش هغ ناك نإ هريغب ةراتو احب ناک نإ مزجلاب ةراق

 دقف ءارداز الإ رثكأ وأ نيعضوم ى انتمو ادئس همام روك ذم دحاو ثیدح هيف دجوي الو « قفش ام بسح هضعب

 ءىشأ ىلا ةرجهلاو « كرتلا ةرجحلا ( هترجن ) هل . اعضرم نرثع ی هتل نم ضعب ىنع

 نم لاقتتالا لوألا : نيمجو ىلع مالسالا ف تعقو دقو . هنع هللا ىبهن ام كرت : عرشلا ىنو . هريغ نع هيلا لاقتتالا

 رفكلا راد نم ةرجه لا ىلاثلا « ةنيدملا ىلا ةكم نم ةرجملا ءادتباو ةشبحلا ىترجم ىف ا نمآلا راد ىلا فوخلا راد

 ذا ةرجملا تناكو . نيملسملا نم كلذ هنكمأ نم هيلا رجاهو ةنيدملاب اب ىنل لا رقتسا نأ دعب كلذو ناميالا راد ىلا
 ردق نمل رفكلا راد نم لاقتنالا مومع قبو «صاصتخالا عل فا م تست نأ ىلإ ةف لا لاقتألا ضف لاذ

 دقو « احن عاطأ نم الثم لاقي ااو عاطأ عاطأ نم الثم لاق الف ءازجلاو طرشلا رياغت لصآلا: لبق ناف . ايقاب هيلع
 نم كلذ موفي ىنم لاب ةراتو « رثك آلا وهو ظفللاب ةرات عقي رياغتلا نأ باو جاف . ندحتم ثددحلا اذه ىف اعقو

 ةدارإ ىلع لوؤم وهو 4 < ايام هللا ىلا بوي هناف اا لمعو بات نمو 2 ىلاعت هل وق هتلثمأ نمو « قايسلا

 لوقو « مردق ردقب لنا ىأ مم ملوتد س الا قيدصلا ىأ تنأ تنأ مارقك٠ سفدلا ىف رقتسملا دووعملا

 نبا لاتو . ببسلا راهتشال ببسملا ماقم ببسلا ةما :! لع لوۇم وه وأ « « ىر مش ىرعشو مجنلا وأ انأ ١ رعاشلا

 رعاشلا لوقك اظفل أدتيملاب دحتيف ريغتلا مدعو ةربشلا نايب درفلا ر ا دصقب دق : كلام

 ly الوق ؤمأ ن ال ارو بير نود ليلخ ليلخ

 لاتو « هدصاق حاجت اب فرع نم ءاصق دقف ىأ یلدصق دف ىقدصق نم كا وةك طر هلا باوج اذه لثم لعف دقو

 (ايند ىلاز لق . ريقحتلا ىف امإ و مياظمتلا ىف امإ ةفلابملا امم لع ءارجلاو طرشاار لاو أدتبلا ظفل دحتا اذإ : هريغ
 تيمس ليقو . ىرخالل ابقبسل كلذب تيم « برقلا ىأ وندلا نم لعق ىهو « اهرسك ةبينق نبا ىحو « لادلا ضب

 رهاوجلا نم تاقولخلا لك ليقو ءوجلاو ءاوطلأ نم ضرالا لعام ليقف اهتقيقح ىئ فلتخاو . لاوزلا ىلا اهوندل اند

 اهظفل نإ مث . !ذاجم اهنم ءزج لك ىلع قلطيو « ةعاسلا مايق لبق ام هيف دازب نكل . ىلوأ ىلوالاو « ضارعألاو



 ۱۷ ش ١ كثيدحلا

 0 ول لا ىلا ةياور ىلا ةيحد نبا هازعو . اهنيوذت ىكحو « نوذم ريغ روصقم
 . للعلا لهأ نم نكي , ل هنآل « درفني كيح مما نأ ةءاور نم اريثك 7 فذع ناك هرمأ رخآ ىف ىوره لا رذ ابأ نأ
 ىف انيبم قأبس اك « هريغ ةباور نم بوصأ ةريثك عضاوم ميلا يأ ةياور ىن ناف , هقالطإ لع سيل اذهو : تلق
 فرح موزلو ةيفصولا عاتجال ٠ فورصع سيل ىلا ی فرأت وه ايند هلوق + هحربش ىف یی لا لاتو . هعضاوم

 : كلام نبا لاقف ةيفصولا امأو < فرصلا مدع ىف فاك ةروصقملا فلآلل ثينأتلا موزا نا ثر أَلا
 : لاق «ىنسحلاو e لمعتسن نأ اهقح نم ناكف « ليضفتلا لعفأ امال لاكشإ هيف اركنم اند لاهتسا
 : رعاشلا لوق هلثمو « طق انفو كن رع تيوعار را ااا | الإ

 انيعداف سانلا مارك ةارس اموی ةمركمو ىلج ىلا توعد نإو

 . ةصقان تناك نإ تناكل ريخ وه وأ « ةمات تناك ظفل ناك نإ ةرجحلاب قاعتي ىلا هلوق : قامركلا لاقو
 هنأب باجأو . كلذ ىف لوقلا اذه رودص دعب کلا ام لعب الف یضاملا سمألل ناک ن إ ناك ظفل نا : هلصحمام دروأ
 كح نأ ةبج نم وأ « ىضاملا ىلع لبقتسملا ساقي وأ « نامز ديبتت ريغ نم دوجولا ناك ظفلب داري نأ ذوحي
 هلو ٠ . دوصقملا وصح نياك مينا ضرغلا ا ابلصحب ىأ ( اہیصی ) هلق ٠٠ ءاوس نيفلكسملا

 هو ةركن اند لفل نا قولا هيقعت و . هب ماتهالل ماعلا دعب صاخلا نم امملع صيصنتلا لبق ( ةأرما وأ (

 ف ةدايزلا ماتهالا ةتكن او « معتف طرشلا TT بقعتو . امف ارل لرد مزاي الف تابثالا ىف مصت ال

 ىلع فقن ملو سيق مأ رجامم ةصق ثيدحلا | اذه بنس نأ 5 نع لقنلا مدقت دقو ٠ دشأ اهب ناتتفالا نآل « ريذحتلا

 نأ جارس نبا نع لاطب ن أ ىحو 0 ةنك اس ةف ات مث ةحوتفم فاقب ةليق امسا نأ ةيحد نءأ لقلو . هليمسلا

 اغ اذا ميسا ن ا اورا ما معلا | لولا نوجودب ال اواک برما نأ رك ذلاب ةأرملا سيصخت ىف ببسلا
 كلذ لبق املا لصي ال ناک نما 5 چورت ةي دملا ىلا ساما نم ريشم کک رجايف ا ىف نيملسملا نیب ىوس مالسالا

 هتالطإ لع برعلا نع هأفن ام سيئ و « ةي رع 0 ىلوم ناک ر جاهلا اذه نأ تب اث لقن ىلا جاتحو . ىبهتنا

 ىف ةءافكلا لطبأ مالسالا نأ هقالطإو « مالسالا لبق مهئافلحو مهبل اوم نم ةعامج مهنم ريثك قلخ جوز دق لب
 0 ا :EE أ لمح ( هيلا رجاه ام ىلا هترجبف ) ِهْلق . عجبا ما

 ادل | فالخ 5 هي کف ذادالا دصقل ةفوذحلا ىهو أپ ابق ىتلا ةلمجا ىف ذ ريمضلا زر امت إو

 « هلا | رجاهام ۽ ىلا » هلوق نو نأ لمتحي : ف قامركسا لاو . امنع ضارعإلا لع فا رعشي قايسلا ناف ةأرملاو

 ةليلعاو هت رجېف رک ES لمتحو 03 ام 2 جيم رک وأ دق ربدقتلاو انوذع رلا نوكيف « ةرجهلاب اقسم

 « ًاةلطم ةمومذم ةرجهلا كلت نأ ىضتقي لوألا نآل مجارلا وه ىناثلا اذهو . ىنا تناك نم وه ىذلا أدتبملا رخ
 راد ةقرافم هن رجې یول نک ةصأ الإ ةرجهلا نع روصقلا وأ ددرتاا ىضتقي ءىش رب لقت ىلع لح نإ الإ كلذكسيلو

 ااو ةضلاعة ترق تن ناك نم ىلا ةيسنلاب ةصقان ىه لب « ةحيوص ريغ الو ةحببق نوكتت الف اعم ةأرأا جوزتو رفككلا
 ىلا ةمومضم اهلط نم امأف « ةسلاخلا ةرجملا ةروصب ةأرلا بلط نم ىلا ةبسنلاب كلذ لعف نم مذب قايسلا رعشأ
 ةروص لع ال طقف حوزتلا بلط نم e ماخأ نم باوث نود نكل ةرجها دصق ىلع باث هناف ةرجهلا
 ىف عقو ام كلذ ةلثمأ نمو . فافعالاك ةيرقلا هب دصق اذإ هلعاف باث دق ىذلا حابملا مالا نم هنآل هللا ىلا ةرجحلا

E E 1:ماسلا امهنيب ام قادص ناكف ميلس مأ ةحلط وبأ جوزت : لاق سنأ نع قاسنلا ه  » 

 لوم وهو . هتجوزتف ملسأف . كتجوزت تلسا ناف ء "تاس دق ىفإ : تل اقف اهيطقن ةحلط ىبأ لبق ميلس مأ تماس
 «ةيناو ةدابعلا هموصب یول ن راصف حابملا خيوزتلا ةدارإ كلذ ىلا مو ههجو نم هلخدو مالسالا ىف يا

 ذا
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 مل بلغألا وه ىويندلا دصقلا ناك نإ هنأ باوثلاب قلعتي امف ىلازغ' راتخاو . ميرغلا ةمزالمو ةدابعلا «فاوطب وأ

 ابطل اخو ةدابعلا ىون اذا امأو . رجأ الف نيئيشلا نيب دصقلا ددرتف ايواست نإو « هردقب رجأ ىندلا وأ « رجأ هيف نك

 ناك ناف « ءادتبالاب رابتعالا نأ فلسلا روهمج نع ىربطلا ريرج نب رفعج وبأ لقن دتف صالخالا راغب ام ءىش

 هنأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو . ملعأ هتاو . هريغو باجتإ نم كلذ دعب هل ضرع ام هرضب ملاصل اخ هلل هؤادتبا

 لعف ةين حصي الو « ةينلا نع الخ اذإ ايفتنم نوكي لمعلا نأ هيف ن كلا ةفر مم لبق لمعلا لع مادقإلا زوج ال

 « دصاق ريغ لفاغلاو دوصقملاب ملعلا مزاتسي دصقلا نال , هيلع فيلكت ال لاخلا نأ عر كشر ,عم لعب الإ ءىثلا

 نم ك نكل « ثيدحلا ىضتقم وهو ةيذلا تقو نم الإ هل بسح ال نأ ل وزلا لبق ةذب اعوطت ماص نم نأ للعو

 وأ ةعاجلا ةليضف كردأ ىأ « اكردأ ده ةة الا نم رکا قع ارو هيض ةو ظن و ‹ رخآ ليلدب اهناطعناب لاق

 نع ركذ مث ةعامج سلجم ىف ناك اذا ةقثلا دحاولا نأ لعو « ىلاعت هللا لضف هاضتقا ىذلا فاطعن الاب: كلذو « تقولا

 ةمقلع نآل « كلذب لعأ نمل افالخ« هقدص ىف حدقي ال كلذ نأ هريغ هركذي مو هنع مهتلفغ نكمم ال ايش سلجلا كلذ

 لمعب سيل ام نأ ىلع هم ومف لدتساو . ةمقلع ريغ هنع دحأ 2 ةبج نم سب e ١ ريذملا ىلع هب بطخ ريع ع نأ ر 0

 هحجرام فالخ « ةين هل طرتشي ال هنأ ظا ثيح نم حجارلا ناف ميدقتلا ع كلذ ةا قفا هيف ةينلا طرتشلال

 .E ةالصلا لمعلا ام او ‹« لمعب سيل حجل : لاو ا لا ميفل اخو ةيمفاشثلا نم ريثك

 لدتساو « هب مہلعال اطرش ناک ولو « هعم نذلا نيمومأبلل كلذ ركذي موك وت ةوزغ ىف عمج مالسلاو ةزاسلا هيلع

 نيعي لو ةرافك نع قتعأ نك « نكت سنجلا ةين نأ سنج هددعتم عمج و ببس ىلإ افاضم ناك اذإ لمعلا نأ ىلع هب

 - ةرافكلا نع 8 ىذلاب مايقلا انه لمعلاو ؛ امتاينب لامعاللا نأ ثيدحلا ىعم نال هريغ وأ رابظ نع ابنوك

 ريغب اهجارخإ ه اچ امدس ىف كشو - ةرافك هيلع تناك ول اذه ل عو ١ بلس نييعت ىلا جوع ريغ وهو ةمزال لا

 ةصقلا عم ايندلا ركذف « ةأرملا حيوزتل رجاهملا ةصق ف قيس ثيدحلا نال « ببسلا ىلع صنلا ةدايز هيفو . نييعت

 هنم طبتسيف « اصاخ هببس ناك نإو ماعلا قالطإ هيف : مالسالا خيش انخيش لاتو . ريفنتلاو ريذحتلا ىف ةدايز

 باتس ىف ثيدحلا اذه دئاوف و كف اشر « ببسلا صوصخ ال ظفللا مومعب ةربعلا نأ ىلإ ةراشالا

 قيفوتلا هللاب و « ىلاعت هللا ءاش نإ ماكحالاو تادايعلا هيف لخدف ةمججرلا ف فاصملا لاق ثدح نامالا

AA + 6ر 5 ا  
 نا نع ةورع نب عاشه نع ا ا لاق بسوي ن ا ديغ [نخرو — 5 ٭ یا س :*

 5 ةلوسراب : < اف يلم نا لوسر لاس ةا يضر مائه تب ثر الل نأ امع ا ىضر نموا مأ قاع

8 
 ےس

 یک مصيف لهدا وهو سرلا ةَلَصاَص ل دم یتا E م ل لوسر لة ك 2 ا

 : اهنع هللا ىضر ةعئاع تلاق . « 3 ىهأذ لَكَ ل 0 ا ىل ات اايخأو ء لاقام هنع تیر دقو

 ES هيج e مف دلا 1 مويلا ف ىحولا هيلع 1 كر لا

e)1  

 سینت لزن ناك« ىسينتلا وه (فسوي نب هللا دبع انثدح ) لت . ىحولا ءدب ثيداحأ نم ( ىناثلا ثيدحلا )

 وه (نينمؤملا مأ ) هلق. نيعم نب ىع هفصو اذنك « أطول ا ىف سانا نقتأ نم وهو « قشمد هلصأو « رصم لمع نم

EEىلع هيف فلتخا ام كلذ ريغ ىف ال نرحاكت مرتو مارتحالا ىف أ 4 مهتابمأ هجاوزأو  ىل  

 حجارلا ىلع تانمؤملا مأ امل لاقي نأ نم ع عئامالف الإو « بيلغتلل نينمؤملا مأ نهم ةدحاولل ليق امنو « مجارلا

 ا دات نم ناكر.« فا یا ٠ « هقيقش لبج ىنأ وخأ « ىوزخلا وه ( ماشه نب ثراحلا نأ) هلق



 ۹ ۲ ثيدحلا
 ةثئاع نوكت نأ لمتحيف « ةورع نب ماشه نع ةاورلا رثك أ هاور اذكه ( لأس ) هلق . ماشلا حوتف ىف دهشتساو
 اهربخأ ثراحلا نوكي نأ لمتحو . ةشئاع دنسم ىف هوجرخأف فارطآلا باحعأ دمتعا اذه ىلعو « كلذ ترضح
 دمحأ دنسم قف « ىناثلا ديؤيام ءاج دقو . روهجلا دنع هلصوب موك وهو « ةباحصلا لسرم نم نوكيف دعب كلذب
 : لاق ماشه نب ثراحلا نع ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ىرييزلا اص نب ماع قيرط نم اهريغو ىوغبلا مجعمو
 ( ىحولا كيتأي فيك) هلق ٠ لوألا رومشملاو « هدنم نبا دنع اعباتم هل تدجو نكل « فعض هيف صاعو ٠ تلاع
 لك ىلعو « كلذ نم معأ وه ام وأ هلماح ةفص نوكي نأ لمتحمو « هسفن ىحولا ةفص هنع لؤسملا نوكي نأ لمتحي
 اذه : لاتف ليعامسالا ضرتعاو . هلماح :فصو نم ةقيقح نايتإلا نآل « زاجم ىحولا ىلا نايتإلا دانساف ريدقت
 نايتإ ةيفيكل ومف اذه امأو « هدعب ىذلا ثيدحلا ىحولا ءدب فيكل بسانملا امو « ةمجرتلا هذهل حلصيال ثيدحلا
 روبظ ةيفيبك نع وأ « ىحولا ءادتبا ةيفيك نع لالا هنم ذارملا لعل : قامركلا لاق . ها یحولا ءدبل ال ىحولا
 نكمب نكل « ىضاملا نود لبقتسملا ةغيصب هنايتال كلذ فالخ رعشي هقايس : تلق . بابلا ةمجرت قفاويف « ىحولا
 لمشيف نبىمالا ىف هلماح ةفص وأ ىحولا ةفص راصحنا ىلا ةراشإ هيف نال « باوجلا نم ربظت ةبسانملا نإ لامي نأ
 ةءادبلا دارأ هنأ انمدق انأ نع الضف « ةبسانملا رهظن مل ولو انه ريخأتلاو مدقتلا رثأ الف اضيأو « ءادتبالا ةلاح
 « ىحولا ءدبب بابلا ثيداحأ عيمج قاعتت نآ مزاي الف اضيأو . ةنيدملاب ىنث مث ةكم أدبف زاجحلا ىامإ نع ثيدحتلاب
 ام و ةمجرتلا ظفاب قلعتت بابلا ثيداحأ نأ كلذو « اضيأ ةيآلاب قلعتي ام و هب قلعتي امو كلذب قلعتي نأ “كي لب
 .ةفص وهو اهب قلعتي ام ميدقت بسان هلبق ءايبنالا ىلا ىحولا يظن هيلا ىحولا نأ هبآلا ىف ناك الو « هيلع تلمتشا
 . لاعألا ثيدح بقع ثيدحلا اذه داريا نسخ « هيف نيابت ال ءايهنالا ىلا ىحولا نأ ىلا ةراشإ هلماح ةفصو ىحولا
 نيح عبج (انايحأ ) هلق . لعأ ىلاعتو هناحبس هتلاو « قلعت ىوقأ ةيركلا ةبآلاب هقلعت نأب ريدقتلا مدتت ىذلل
 هلماعو ةيفرظلا ىلع بصتتاو . ىنبتأي اتاتوأ : لاق هن أكف « تقولا درج انه هب دارملاو « هليلقو تقولا ريثك ىلع قلطي
 ناتلاس كلذ لك ىأ « كلملا قأي كلذ لك : لاق قلخلا ءدب ىف ماشه نعرخآ هجو نم فنصلللو . هنع رخؤم « ىنيتأي د
 ىلع ىنيت أي ىحولا ناك » لوقي ناك ولم ىنلا نأ هغلب ةنأ نوشجاملا ةءلس يأ قيرط نم دعس نبا یورو . اهرک ذف

 سرجلا توص لثم ىتي ىف ىنيت أي و . ىنم تلفني كاذف « لجرلا ىلع لجرلا قلي اک لع هيقليف لي رنج هب ىنتأي : نيوحن
 هلوق لوزا لبق ناك ام ىلع لو وبف حص ناف ؛ هلاجر ةّمقث عم لسم !ذهو « ىنم تلفني ال ىذلا كاذف « ىلق طل اخ ىح
 ىف اک هب هاتأ ام هنم تلفنی ملو ةریشک روص ىف الجر لثمت دق كلملا ناف , یتایس اک ( كناسل هب كرحت ال ) ىلاعت
 وهو . ثيدسحلا هاضتقا ام ىلع دروأو . حيحصلا ىف اهلكو كلذ ريغو ىبارعأ ةروص ىفو ةيحد ةروص ىف هيجم ةصق
 ؛ عورلا ىف ثفثلاو « لحنلا ىودك هئيجك ىحولا ةفص نم امإ : ىرخأ تالاح نيتلاحلا ىف رصحنم ىحولا نأ
 قلخ ىلا هتروص ىف هئيجمكى حولا لماح ةفص نم امإو . ةطساو الب ءارسألا ةليل ميلكتلاو « ةحلاصلاايؤرلاو « ماحلالاو
 نيتل احلا ىف رصحلا عنم باوجلاو . قفالا دس دقو ضرالاو ءامسلا نيب ئسرك ىلع هتيؤرو « حانج ةئاهتس هل الص
 كاملا ىتفصل ضرعتي مل وأ « لاؤسلا دعب عقو هنأ ىلع امهر اقر ام لمح وأ « بلاغلا ىلع امباحو امركحذ مدقملا
 ناكف هب هاتأ وأ ىحوب ةلاحلا كلت ىف هتأي مل وأ نيترم الإ كلذكمري مل هنأ ةشئاع نع تبث دقف « اهرودنل نيت روك دملا
 ةلصلص ضراعي ال لحنلا ىودف ىحولا نونف امأو . هلماح ةفصال ىحولا ةفص اهب نيب هناف « سرجلا ةلصاص لثم ىلع
 ىلا ةبسنلاب ةلصلصلاو « لحنلا ىودك هدنع عمسي - رمع ثيدح ىف اك نيرضاخلا ىلا ةبسنلاب ىودلا عامس نال «سرجلا

 امأو . هماقم ىلا ةبسنلاب سرجلا ةلصلصب مل وه ههيشو « نيعماسلا ىلا ةبسنلاب لحنلا ىودب رمع ههبشف « قرب ىنلا
 . هعور ىف ذبح ثفن سرجلا ةلصلص لثم ىف كلما هاتأ اذاف . نيتل احلا ىدحا ىلا عجري نأ لمتحيف عورلا ىف ثفنلا
 . ءارسالا ةليل ميلكتلا اذكو « لماحي ىتأي ىذلا ىحولا ةفنص نع عقو لاول نال « هنع لاؤسلا عقي مف ماهلالا امأو



 ىحولا ءدب باتك ١6 ١

 اهيف ةكرشي دق ايؤرلا نآل « سانلا نع هب درفني اع عقو لالا نآل . درتال: : لاطب نبا لانف ةحلاصلا ايؤرلا امأو
 ىمسي نأ اهيحاصل غاسل الإو « ريغ ال اهتدص رايتعأب ىعبف ةوبذأ' نم اءزج تناك ناو ةتداصلا ايؤرلأو . ها هريغ
 رر ئا نبل م لاس ركل وا ی نام قد اا 0 نأ لمتحو ‹ كلذكس يلو اسن

Eهيفو : ىنامركلا هلاق « ريغال نيروكذملا نيمجولا ىلع اضيآ مانملا ىف هيي هل ت  
 « ىحولا لماح تافص نم | !اغو ب اهرک ذف EE Lk ىحوأ | نأ ىميلحلا ركذ دقو . رظز

 هحمصو « ةعانقلا ىف ايندلا ىلأ نبا هجرخأ , ىعور یف ثفن سدقلا حور نأ » ثيدحو « ركذ امف لخدب ابعوتو

 ةاصلصلاو « سرجلا ةلصلص لثم ىن ملسم ةياور ىف ( سرجلا ةاصاص لثم ) هلق : دهس نبأ قيوط نم ؟ احلا

 هل توص لك ىلع قاطأ مث « ضعب ىلع هضعب ديدحلا عوقو توص لصألا ىف : ةنك اس مال امهنيب نيتحوتفم نيتامبع
 ؛باودلا سوءر ىف قلعي ىذلا لجلجلا سرجلاو « ةلهو لوأ ىن كردي ال كرادتم توص وه : ليقو « نينط

 ةعطق هلخاد ىف لطس وأ ريغص سوقا: سرلا : یلامرک ؛ كر رخل ا لل تاكا نب او

 ليوطت وهو . ها ةلصلصلا تلصف لطسلا تب اصأف ةساحنلا تكرعت كرحت !ذاف « ريعبلا لع اسوكتم قلعي ساحن
 هقيلعت نال اسوكتم هل وق اذكو ريعبلا اذكو هب صع ال ضرتعم ساعت ةماوت هل وقو . هتحت لئاط ال ام فيرعتل
 ‹« لماكب صقان قاحلإ هيبشتلا ةقيقح ذإ « مومذملاب هبشيال دومحملا : ليق ناف . هل مةتسملا هعضو وه ةروصلا كلت ىلع

 قلعم وه ام ةتفارم نم ريفنتلاو هنع ىبللا ةحصل مومذم رهو سرملا توف هب بلاد ةوم وهو ىو لا هيشملاو

 رفنت مأب كلا هلعفام هبشي فيكف « اهريغو دواد وبأو سم هجرت أ كاملا مهيحصت ال هنأب مالعالاو هيف

 ‹هل فصو صخأ فالو لب ٠ املك تافصلا ىف هب هيشملاب هيشملا ىواست هييشتلا ىف مزلي ال هنأ باوجلاو ؟ الا هنم

 . ماپا ايرقت هعامس نوءماسلا فلأ ام ركذف ؛ سنجلا راہ اذه دوصقم اف < ام ةفص ىف امبك ارتشا نكي لب

 عقو ب ا كدح نمو « هب هيبشتلا يم « نينلع ةر < ةوق ةهج : ناتيج هل توصلا نأ لصاحلاو

 : ليق . ظن هيفو روكذملا ل e ىبنلا ن ركب نأ لمتمتو « ناطيشلا رامزم هلوكب للعو هنع ريفنتلا

 لدي ا : ىناطلا لاق . ىسولاب كلما توص ةروكذملا ةلصاصلاو
- 

 هسا لزا الو هعمسي كرادتم توص هنأ دب

 كاملا ةن أ فيقع توص وه لب: لعقو ‹ دعب ةميق ىح

 کرادتمالا ےک

 هيف قبي الف ىحولا هعم عرقي نأ همدقت ىف ةكحلاو
 مالك فاسو تاللا لم هريغ ودك هاش عقو هک

 كاللا تب رض ءامسلا ىف مالا هللا ىنعق اذا و سابع نبا فود ىلع مالكا ىف ماقملا اذه ىف لاطب نبا
 أ وهو ( هلو ىلاعت هللا ءاش نإ أ د ةروس سسقت £ 4 م واق نع عارف اذا ىتح ) + هل وق ريسفت دمع ٹو ںی ا

 هتل اص لص ال سا 31 الو « هريفإ ناكم

 ةاصلصلا لثم مالك نم مفا نال 3 حضأو 4 وهو 2 اها ةفسلا ماه ناو 2 كن هلك یحو لإ نأ هدم مم 4 لع

 ‹ عماسلاو لئاقل املا ب ةيسانملاب ترج ةداعأا نأ ه9 0 کاو 4 ¢ دووعملا ب ی اخل اب لج رل مالك © نم 4 نم کشا

 فص و لك املا فاصناب امإو 2 لوألا عونلا وهو ةيناحورلا ةينغب اما فص وب عا ! فام ب امإ اذه یو

 كلذ بلس : ىيقابلا مالسالا خ يس انخيش لاتو AK ار ديغأ لوالاو 4 الا .عونلا وهو ةيرشإلا وهر ماسلا

 اذكه ل لزني ناك امن هنإ لبقو . هأ عمس امل ىعوأ نوكيف هلت دل هيلع ادندش ناك :lig تپ لاتو لا

 e ىف هنايب قأيس اک نآرقلاب صتخم ال زا 1 صهالثااو 9 ران هيف !ذهو : دي كه ا ةا تلات

 ؛ , طغيل هنإو هيلع ىحولا لوز لاح ړم هار » هاف نف. علا ن بلا نستا ةا ! و 5 ف

 ا وأ حتفب (ممغف) هل . تاجردلار نزلا ةداءز نم ةقدملا ىلع تتر ام ةدنلا هذه ةدئاثو

 داصلا حقو هلوأ ماب رذ ىنال ت 4 EET یاب رلا نم لوأ مضإ ىودو اشعر ام لسو علق ی ىأ ةلمسملا نکو

 « ةدش ليزنتلا نم ملاعب ناك 0 را نأ ثادادتح ی اع 3 هر ما هالا هم اعتب ند 5 تامدقم هل مذ“ یا ۴ انآ

 اذإ 0
 أ



 ۳ ٠١ ثيدحلا
 ةنايإ الب عطقلا ءافلاب مصفلا ليقو , € اهل ماصفن | ال أل ىلاعت هلوق هنمو « عطقلا مصفلا لصأو « لوبجللل ءانبلا ىلع
 دقو ) هلق . ةقلعلا ءاقب امهندب عماج+لاو , دوعيل هقراف كلا نأ لا ةراشا مصفلاب رك ذف « ةناباب عطقلا فاقلابو

 ىلاعت هلوق نيب و هنيب ةضراعم الو « كلملا لوق ىلإ ىحولا دانسا هيفو « هب ءاج ىذلا لوقلا ىأ ( لاق ام هنع تيعو

 . هب كلملا .ىجب نوركتيو « ىحولا نوركتي اوناك مہنال ( رشبلا لوق الإ اذه نإ إل رافكلا نم لاق نمع ةياكح

 عقو دقو « ليربج وهو دبعلل كلما ىف ماللاو . تي ىأ « لما نم قتشم لثقلا ( الجر كلملا ىل لثمتي ) هلق
 ةكئالملا : نوملكتملا لاق . رشبلا لكشب لكشتي كلملا نأ ىلع ليلد هيفو . اهركذ مدقملا دعس نبل ةءاور ىف هب حرصتلا
 بوصنم ءالجر» و «ةيناحور رهاوج انآ ةفسالفلا ضعب معزو ٠ اودارأ لكش ىأ لكشتت ةفيطل ةيولع ماسجأ»

 ليربج لثمت : نيمرحلا مامإ لاق . لجر ةئيه ريدقتلاو « لاحلاب وأ « زييقلاب وأ « لجر لثم لثمتي ىأ « ةيردصملاب
 « ءانفلا نود ةلازإلاب مالسلا دبع نبا مزجو . دعب هيلا هديعي مث « هنع هلازأ وأ هقلخ نم كارلا ىنفأ هللا نأ هانعم

 حورلا ةقرافمب دسجلا توم نآل « ايح دسجلا قبي نأ زوحي لب « هتومل ابجوم اهلنا نوكي نأ مزليال هناب كلذ ررقو
 رويط فاوجأ ىلا ءادمشلا حاورأ لاقتنا هريظن و . هقلخ ضعب ىف ىلاعت هللا اهارجأ ةداعب لب القع بجاوب سيل

 نوكي نأ زوجي لب « هيف لاحلا رصحني ال نيمرحلا مامإ هركذ ام : مالسالا خيش انخيش لاقو . ةنجلا ف حرست رضخ

 لاثمو « هتئيه ىلا داع كلذ كرت اذاو « لجرلإ ةئيه ردق ىلع راصف ضنا هنأ الإ « ىلصألا هلكشب ليربج وه تالا

 ليبس ىلع اذهو . ريغتت مل هتاذو ةريبك ةروص هل لصحع شفنلاب هناف اشفتنم ناك نأ دعب عج اذإ نطقلا كلذ
 اين ات ةروصلا كلتب. نيظ هلأ ءاثعم لب « الجر تيلقنا هتاذ نأ هانعم نسل الجز كلملا لع نأ قحلاو ؛ بيرقتلا

 (ىنملكيف) هلق . لع! هللاو . طقف قارلا ىلع نخ لب « ىنفيالو لوزيال دئازلا ردقلا نأ اًضيأ رهاظلاو . هبطاخ نمل
 هنأ رهاظلاو « فاكلا لدب نيعلاب « ىنلعيف » كلام نع ىننعقلا قيرط نم قبلا ةياور ىف عقوو « ركل اذك
 . هريغو ىنعقلا قيرط نم كلام ثيدح ىف ىنطقرادلا اذكو « فاكلاب ىنعقلا ةءاور أطوملا ىف عقو دقف ‹ فيحصن

 ىف لاق عح نيتلاحلا ىف رياغتلا عقو دقو . « لع ها وهو سك ةناوع وأ داز ( لوقيام ىعأت ) هلو

 « مصفلا لبق لوألا ىف لصح ىعولا نال , لابقتسالا ظفلب « ىعأف » انهو « ىضاملا ظفلب « تيعو دقو » لوألا
 اظفاح ناك ةيليجلا هتلاح ىلا داع اذاف ةيكلملا تافصلاب سبلت دق لراألا ىف ناك هنأ وأ « ةملاكملا لاح لصح ىناثلا فو
 « هلبق ىذلا دائسالاب وه ( ةشئاع تلاق) هلق . ةدووعملا هال اح ىلع هناف قالا فال ٠ ىضاملاب هنع ريعف هل لبق 0

 دقو . فطعلا فرح ىتأي قيلعتلا در ثدحو ٠ اريثك هريغو فنصملا لمعتسي ا فطعلا فرح ريغب ناك ناو
 امهلصف اذكو « لوألا ثيدحلا نع الوصفم كلام نع بوقعي نب قيتع قيرط نم كلام ثيدح ىف ىطقرادلا هجرخأ
 نع ترخأ لوألا ىف امنا « لمحتلا فالتخا انه عاطتقالا اذه ةتكن و . ماشه نع ةماسأ ینا قيرط نم لسم

 ذوخأم « ةامهملا دمدشتو ءافلاب (دصفتيل ) هلق . لوألا ربخلل ادييأت تدهاش امع تريخأ ىناثلا فو « ثراحلا ةلأسم
 مويلا ىف » اهلوق فو . قرعلا ةرثك ىف ةغلابم دوصفملا ق'رعلاب هنيبج هبش « مدلا ةلاسإل قرعلا عطق وهو دصفلا نم
 قرعلا ةرثكوهو « ةداعلا ةفل اذغ نم هيف امل « ىح ولا لوز“ دنع بركلاو بعتلا ةاناعم ةرثك ىلع ةلالد « دريلا ديدشلا

 نبا داز , زييقلا لع بصنلاب ءاقرعد هلوقو . ةءرشبلا عابطلا ىلع دث از ”ىراط أ دوجود رعشل هلاف ءدربلا ةدش ىف

 نم ابمازح برضيف هنقان ىلع وهو هيلإ ىحويل ناك ناو ه لئالدلا ىف قبلا دنع دانسالا اذهب ماشه نع دائزلا ىنأ

 . هيل ىحوي ام لقت
 : ىركسعلا لاق مث . فاقلاب « دصقتيل » أرق هلأ هخويش ضعب نع فيحصتلا ىف ىركسعلا كح : ( هيبت )

 وبأ فيحصتلا اذه ىف عقو دقو . ینا . هدعب ني الو ‹ عطقتو کت اذا ءا .ده# موق نم وهف تبث نإ
 نع رهاط نا ةمجرت ىف ىهذلا رك ذو . فاقلا ىلع رصأف : لاق ٠ ءافلاب ىجاسلا نمتؤملا هيلع هدرف « رهاط نب لضفلا



 ىحولا ہدب باتك- ۲۲ ١

 هيلا راشأ امب اببجو رهاط نبا لعل و : تلق . قرباكف : لاق « ىاقلاب اهأرق امل رهاط نبا ىلع در هنأ رصان نبا

 حدقب ال ةئين أمطلا بطل ةيفيكلا نع لاؤسلا نا مدقت ام ريغ دئاوفلا نم بابلا ثيدح ىفو .لعأ هللاو . ىركسعلا

 ركذي ماسقأ اذ ناك اذإ هنع لوئسملا نأو « هريغو ىحولا نم ءايبنالا لاوحأ نع لا ؤسلا زاوجو «نيقيلا ىف

 لعأ هللاو . ليصفتلا ىضتقيام هءاوج لوأ ق بيجلا

ر 2 نع وبأي نا نع بقع نع ثا انثدح لاق راكب نب ی ندم - ۲ * تيس - 0
 ب ة

 و ىف ةفياصلا ايلا و لا نم ا ولا لوسر هب "ىرلبام 8 تلاق ان . نينم وا | مأ ةعئاع نع يلا

 ويا بح م٠ حبلا قلف قل :تماج ألإ اؤر یر ناکف« ممونلا
 ءارج راغب واخي 5و 6 ياللا

 ةميدَح ىلإ ' ر 93 كلذل د و ولحأ ىلإ عزي . نأ ل «ودعلا 0 را وهو -ر ف

 و ا رہ 0

یراق انأ ام: لاق ا: لاف ل ةماسف «هارج راغ وهو قا عاج یتح ءابلثل دو زيف
 ىنذخأف : : لاق. 

 ىنم لہ یتح نالا طف یا . ئیراقب انام : لق . ارا : لاق قمرا دلا ناب ین یف

 بز منار ارقا) : لاق یکسر مث لالا ىف ین ید . یراق انأ ام : تلق . أرق رقا : لاقق یاسر مث « دل

 لخاف « هاف نجر ر هلل ةلوسّراهب مرفق کالا ہو ازا قلع نم نامنإلا لح « َىَلَخ ىذلا

 يدم لاق « علا هع بهذ قح هوم ٠ ا یوم : لاقف امنع هلا ىضر رب وح رتن ةد ىلع

 ليو جلا لصتل كن ادبأ هللا كي. زا اموقاوالك دع لاق . بفن ىلع تيش دق : رينا اهَرْخأو

 OS ةن اف . قا ربئاو ىلع نیمو « فصلا ىرثتو 7 مودا I «ركلا

 و كم اننا ناكو - ٌةَيِدَح مَع نبا - ىَرعلا دبع نب سا نب لفات نب ةقرو

 5 يع دق اريك انيق ناو ےک نأ هلا ءاشام ةكيئاربعلاب ليج إلا نم .a باک اربا ب اتكلا

 هللا وسر ةريشأف ؟ تت ادام تأ ءا اي: ةر هل لاف. ةكيخأ نبا نيا م نبا اي : ةد هل“ تلاقف

 نوكأ ىتتيل « « امذج ایف ىتتيكاي أ یسوم ىلع IE رت ىذلا / ا لا یر ام ريخ 4 و

 تئجام لشو 5 لمص تم 2 ٣ لاق ؟ مه ی جر وأ: © قال للا لو لاقؤ . كم وق 2 د

 ا 2و4 ف و نأ رو قي ٠ ١) و رت أ كامو ىنكر ذب انإو ٠ ىدرغألإ هب

 MAY < 40¥ , A7] ¢ °46 ¢ ومع ,معوم : ىف هفارطأ «  ثيدحلا ]

 « كلذب هترېشل هدج ىلإ هبسن ريكب نب هللا دبع نب ىح وه ( ديكب نب ىحب انثدح ) هلق . ( ثلاثلا ثيدحلا )

 ىلع مضلاب ليقعو . نييرصملا هيقف ىمبفلا دعس نب ثيللا ىف سانلا تبثأو « نييرصملا ظافح رابك نم وهو

 نب بابش نب هللا دبع نب هلا ديبع نب ملسم نب دم ركب وبأ وهو ؛ بابش نبا نع ةاورلا تبثأ نم وهو « ريغصتلا

 وهو « بالك نب ةرهزىلعالا هدج ىلا بسن ىرهزلا « هتربشل هدج دج ىلا بسن « هيقفلا ةرهز نب ثراحلا نب هللا دبع

 هناهتإ ىلع اوقفت « تلي ىنلا مأ ةنمآ طهر نم
يعبت « نم» نوكت نأ لمتع (ىحولا نم) هلق . هكمامإو

 | ىآ « ةيض



u ا ا ا ا ا ب 
 دنع سنويو رمعم ةياور ىف عقو ةحلاصلا ايؤرلاو .(زازقلا هحجرو ةينايب نوكت نأ لمتع و ‹ ىحولا ماسقأ نم
 هل دبم مث « ةظقيلل ةئتطوت و أديم نوكيل كلذب ”ىدب و « ثغض امف سيل ىنا ىهو « ةقداصلا » ريسفتلا ىف فنصملا
 .نيعلا ايؤر جرخيل وأ ‹ حاضيالا ةدايزل (مونلا ىف) هلق .رجحلا مالسو توصلا عامو ءوضلا ةيؤر اضيأ ةظقبلا ىف
 هنأ ىلع وأ « حبصلا ءايض ةبيشم ىأ « لاحلا ىلع لثم بصنب ( حبصلا قلف لثم ) هلق . اذاجم اهقالطإ زاوجل ةظقيلا ىف
 حضاولا هروبظل هيبشتلاب صخو .. هؤايض حبصلا قلفب دارملاو . حملا قلف لثم اًميجم تءاج ىأ « فوذحم ةفص
 ىلع هبنيل وأ « هللا دنع نم لك ناك ناو كلذ ىلع ثعابلا ققحت مدعل هلعاف مسي مل ( ببح) هلق . هيف كشال ىذلا
 غارف ةولخلا نأ هيف رسلاو « ةواخلا دملاب ءالخلاو . ماحلإلا ىحو نم كلذ نوكي وأ « رشبلا ثعاب نم نكي ملهنأ
 دقو رصقلاو حتفلاب ليصالا ةياور ىفو « حيمص وهو ةباورلا ىف اذكهلوأ رسكو دملاب ءارحو . هل هجوتي امل بلقلا
 . ناريغ هعمجو لبجلا ىف بقت راغلاو . كم فورعم لبج وه . ةياور ال اذاوج كلذ ريغ هيف ىكحو ءاضيأ ىح
 دقو . مهمالكن م ريثك ىف ءاث لدبت ءافلاو « ميهارب نيد یهو ةيفينحلا عبي ىأ « فنحتي ىنعمب یه ( ثذحتيف ) هلق
 ' جرحتيو مثأتي ليق ۰ مثالا وهو ثنحلا ءاقلإ ثنحتلا وأ . ءافلاب « فنحتي » ةريسلا ىف ماشه نبا ةياور ىف عقو
 . هليلد نكذي ملو ىيطلا هب مزج اک ىرهزلا ريسفت نم وهو < ربخلا ىف جردم اذه ( دبعتلا وهو ) هلو . اموحنو
 قاعتي (ددعلا تاوذ ىلايللا ) هلق ٠ جاردإلا ىلع لدم ام ريسفتلا ىف هنع سنوي قيرط نم فاؤملا ةياور ىف معن
 لصأف الإو « هلهأ ىلا هئيحم اهللختي ىلا ددملا ىلا ةبسنلاب وهو . لبق اذك « هفالتخال ددعلا ماهبإو : ثنحتي هلوقب
 تاوذو « فرظلا ىلع ةيوص:ه ىلايللاو . قحسإ نبا هاور ناضمر ناك رهشلا كلذو « روش یهو اهتدم تفرع دق ةولخلا
 ىف هظفلب فلولا هاورو « یعمو انزو عجري ىأ ىازلا رسكب عزني و : ءاتلا رسک هيف بصنلا ةمالعو اضيأ ةيوصنم
 مأ ىه ةحيدخو . ثنحتي ىلع فوطعم دوزتيو ؛ دازلا باحصتسا دوزتا'و . ىلايللا ىأ ( اهلثل) هل . ريسفتلا
 قلل نمألا ىأ ( قحلا هءاج ىتح ) هلق . اهيقانم ىف اهرابخأ ىنأت , ىزعلا دبع نب دسأ نب دلیوخ تنب نينمؤملا
 ىف كلذب هيلا ىحوأ هنأ ريمع نب ديبع لسم نم تبث نإو . هتغب ىأ  مجلا رسكب بقحلا هج ىتح : ريسفتلا فو
 هللا نم ىحو هلال اقح ىمسو . مانملا ىف مدقت ام بقع ةظقيلا ىف كلملا ءىجم نوكي نأ نكمأ ةظقيلا لبق الوأ مانلا
 « مانملا ف یر, هنأش لوأ ناك متلي ىنلا نإ : تلاق ةشئاع نع ةورع نع دوسلا ىنأ ةباور ىف عقو دقو . ىلاعت
 وه اذاف هرصب عفرف « ایش ري ملف الامشو انمي رظنف دم ای و ليربج خرص « دايجأب ليربج ىأرام لوأ ناكو
 . برهف هادانف مهنع جرخ م « ایش رب ملف سانلا ىف لخدف بربف « لیریج لي بج « دمحم اي د لاقف ءامسلا قفأ ىلع
 نم ناحانج هل ليربج ذئنیح ىأرو ( كبر مساب أرقا ال هئارقإ ةصق ركذف « ءارح لبق نم ليربج هل ناعتسا م
 سم حح ىف تبث دقو . فيعض ةعيمل ناو دوسلا ىنأ نع ةعيمل نبا ةياور نم اذهو « رصبلا نافطتخم توقاي

 ىف دحأ نيبو « «نيترم الإ املع قلخ ىتلا هتروص ىلع  ليربج ىنعي - ہرا مل» اعوفرم ةشئاع نع رخآ هجو نم
 . جارعملا دنع ةيناثلاو « اهبلع قلخ ىنا هتروص هيرب نأ هايإ هلاؤس دنع تناك ىلوآلا نأ دوعسم نبأ ثيدح
 ةرهو « ىبهتأملا ةردس دنع ةرم : نيترم الإ هتروص ىف ليربج دمحم رب م د ةشئاع نع قورسم قيرط نم ىذمرتللو
 املا ابمضي لا ءو « نيتروكذملا نيترملا ريغ ةرملا هذه نوكتو « ةعيمل نبا ةياور ىوقي اذهو « دايجأ ىف
 ىعيلا نابلس ابعمج ىتلا ةريسلا ىف عقوو . ىلاعت هللا دنع لعلاو ‹ هتروص مامت ىلع اهيف هآدن وكي ال نأ لاتحال
 أرقا إل هأرقأو ءارح ىف تي ىنلا ىنأ ليربج نأ هيبأ نع ناملس نب رمتعم هدلو نع ىلعألا دبع نب دمع اهاورف
 ءافلا هذه ( هءاجل ) هلق . ابظع ارمأ ىأرف هتروص ىف همامأ نم هاتأف « اددرتم قبف « فرصنا مث € كبر مساب

 )١( ةنس قوت (ةنللا ىف عماجلا ) بحاص ىميملا ہلا دبع وبأ ىناوريقلا رثمج نب دمع وه 4١7 ) ةاعولا ةن نع (



 یحولا ءدب باتك-١ 2

 مزلي الو «هسفن وه لب « هب بقعت ىتح ىحولا -ىجي دعب سيل كلملا ءىجي نآل « ةيبيقعتلا تسيلو ةيريسفتلا ىمست
 نم هريغو « لامجإلا ةبج نم هب رسفملا نيع ريسفتلا لب ٠ هسفنب ءىثلا ريسفت باب نم نوكي نأ ريرقتلا اذه نم
 ىكح ناو « ءابلا لوخد حلصي مل ةيماهفتسا تناك ول ذا « ةيفان ء ام » . اثالث (”ىراقب انأ ام ) هلق . ليصفتلا ةبج

 هل ليق اثالث كلذ لاق الف . ةءارقلا نسحأ ام ىأ « قنلا ديكأتل ةدئاز ءابلاو « ذاش وبف هزاوج شفخالا نع

 a Ek كبر لوع نكل « كتفرعم الو كتوقب هؤرقت ال ىأ ( كبر مساب أرقا ١

 کد ع ةنمأ ناک نأ كغ مقلاب بتكت تراص ىح كتمأ ملعو « رغصلا ىف ناطيشلا زمغو مدلا قلع كنع عزن

 دش ا هنأب ىيطلا هدرو . صاصتخالا ديفي  *ىراقب انآ ام هلوق وهو  بيكرتلا اذه نا : هريغ لاقو . ىليهسلا

 هلوق لمح نأب ةماش وأ باجأ ؟ امالث كلذ ررك مل : ليق ناف . ةتبلا ”ىراقب تسل : ريدقتلاو ‹ ديك أتلاو ةيوقتلا

 ةياور ىف نأ هديؤيو . ماهفتسالاىلع اكل اث و « ضحلا قلاب رابخإلا ىلع ايناثو « عانتمالا ىلع , ”ىراقبانأ ام » الوأ

 ىفو ؟ أرقأ اذام : قحسإ نبا دنع ريمع نب ديبع ةياور ىفو ؟ أرقأ فيك : لاق هنأ ةورع نع هيزاغم ىف دوسألا ىنأ

 نيغب ( ىنطفف ) هلق . لعأ هللاو . ةيمامفتسا املأ ديؤي كلذ لكو ؟ أرقأ فيك : قببلا لئالد ىف ىرهزلا لسرم
 هنمو « سفنلا سيح طغلاو « قرصعو ىنض دار هنأك قوف نم ةانثم ءاتب ىرطلا ةءاور فو . ةلمبم ءاطو ةمجعم

 ىح ) هلق . قلع ذخأف : نسح دنسب هدئسم ىف ىملايطلا دواد نالو . قنخلا هنمو ىنبغ دارأ وأ « ءاملا ىف هطغ

 دیا ىنم غلب يأ عفرلاو مضلاب ىورو . ىعسو ةياغ ىنم طغلا غلب ا بصنلاو حتفلاب ىور ( دبجلا ىم غلب

 e ىف انه دبجلا رک ذب ملو ‹ ىنتاطأ ىأ « ینلسرآ ه هلوقو . هغلبم

 دقل ) هلو ٠ وا حتفلاب عورلاو . ىأ (ه رامزف) هلو ةصقلاب وأ تایالاب ىأ ( اب عجرف ) هلق

 . « قولمز » لاق مث نمو < كلملا ا لمح لانا ل« هدافف فجري لوق م اذه لد (ىت لع تي

 سنج نم هآر ام نوكي نأو نوجا اهلا وأ : الوت رشع ىنثا ىلع اهم دارملا ىف ءاملعلا فلتخا ةروكذملا ةيشخلاو

 ىلع ليعامسالا هل نكل « لطبب نأ هل قحو ىبرعلا نب ركب وبأ هلطبأو « قرط ةدع ىف هب احرصم ءاج : ةنابكلا

 « سجا ا اههناث . ىلاعت هللا دنع نم هنأو كلم هءاج ىذلا نأ هل ىرورضلا ملعلا لوصح لبق هل لصح كلذ نأ

 ضرما ان ازا بعرلا ةدش نم توملا اما ان. جلا او تاكو م !ذهو رقتسيال هنال ءاضيأ لطاب وهو

 ىلا رظنلا نع زجعلا اهعب أس . ةويذلا ءايعأ لمح نع زجعل لا ابسداس . E ةرمج ىلأ نب راهب مزج دقو

 اهرشع ىداح . نطولا ةقرافه» اهرشاع . هولتقب نأ انوا . همرق ىذأ ىلع ربصلا مدع اهنماث . بعرلا نم كلملا

 ناذللاو كلاثلا بايترالا نم ابلسأو باوصلاب لاوقالا هذه ىلوأو . هأيا مهرييعت اهرشع ىنا ا مهييذكت

 حتفب كنرعو « داعب الأو قنلا اهأنعم ( الك: جدخ تلاقف ) هلو ٠ قفوملا هاو . 0

 وکلا ف ا ااو هلوأ ضب رذ ىلأ ريغل و . نرحل ا نم نوالأو ةمومضملا ىازلاو ةلميملا ءاحلاو هلوأ

 لوا و نارا أ ادب هللا ىن نم هيلع تمسقأ ام ىلع كاد ىزخلا نم ةنكاسلا ءايلا مث

 لقتسي نم ىلع امإو « لاملاب دا ندا امإو ؛ بناجالا ىلإ وأ براتالا ىلا امإ اا نال « قالخألا مراکم

 لاق اک هرمأب لقتسي ال نم وه : فاكلا حتفب لكساو . N سب تيارا

 اهياعو « هلوأ ضب تکنو مشكلا 01 الوقو : هالوم ىلع لك وهو ال ىلاعت هللا

 مدعا ىلع قلطب نأ عنتمب الو : تلق . بسكب ال مودعملا نآل ريقفلا EN مدعملا باوصلا : ىباطخلا لاق

 نأ كريغ بغزو اذإ :كلات ا ا و مودعملا

 بسكب هلوق : لئالدلا ىف تباث نب مسأق لاقو . هنواعتف ازجاع الجر ديفتست نأ تنأ تبغر ادوجوم الام ديفتسي



 ta م ثدحلا

 م ورح ماطعأو « مودعمل مهبسك أ ناك: انانسنإ حم ىارعأ لاق هنکي و وه هبيصت هع نجم و هريغ ةمدعب ام هاتعم

 قييمشكلا ريغل و . ىهتا . ةدحو هسک ام ىأ « دحاو بسك نم مودعلا © اذك بوسک, بئذ فصو ف دشنأو

 اهانعمو : ةحجارلا هذهو « ىلوألا انيجو دق : تلق . حصأ ةياورلا هذهو : ضايع لاق ‹ هلوأ حتفب «بسكتو »

 : ليقو . ىتعع هتبسك أو الام لجرلا تلسك : NEE ندد قا ل د سانلا ىطعت

 59 رق ايس ال« لاا تنك حداتت برعلا تناكو . كريغ بيصي ال ام هنم بيصتو مودعملا لالا بسكت هانعم

 هت داف عم ناک هنأ نم هب قبلي ام هيلا مض اذا ىنعملا اذه حصي امإو . ةراجتلا ىف اظوظح ةثعبلا لبق متلي ىنلا ناکو

 مدقتام دارفأل ةعماج ةبلك « قحلا بئاون ىلع نيعتو » اهوقو . تامركملا ف تركذ یا هوجولا یف هب دوج لال

 ىهو « ثيدحلا قدصتو ه ةدايزلا نم ىرهزلا نع سنوي قيرط نم ريسفتل !! ف فنصملا ةياور ىف قو. مدقتي م الو

 * :.نشاوفلا نما ةصقلا هده قو «ةنامآلا ىدؤتو د ةصقلا هذه ىف هيب أ نع ةورع نب ماشه يا اور ىفو . لاصخلا فرشأ نم

 هيلع علطي نأ هل بحتسا رمأ هب لز' نم نأو « هيدل هئيوبتو هيلع هریسیت ذب ر ل کشا ت سا

 نأ » هلوقو . ءأرلا حتفب ةقروو . ةيدحاصملل ه ءابلاف ءهعم تضم ىأ (هب تقلطناف) هلو . نار و تحس قد نم

 ريصي هنافهرج زوج الو « نايب وأ ةفص وأ ةقرو نم لدب وهو « فلالاب بتكيو نبا بصنب وه « ةحيدخ مع

 « ان ارصن راص ىأ (رصتت) هل . نيملع نيب عقب مل هنال فلآ يغب bE كلذك سلو فاعلا هعمل ةنض

 ةفرو ماك نالا نع نولأسي اهريغو مادلا ىلا ناثوآلا ةدابع اهرك امل ليفت نب ورع نب ديزو وه جرخ دق ناكو

 هلام عقلي ىنلا نأدب رخ اذهلو « لدبي م مو ىبيع نيد لع نابهرلا نم قب نم قل ناو « رصنتف ةيئارصألا نيد هبعأف

 00 هليا ۾ ءاش نإ بقانملا ىف هريخ قأيسف ورمع نب ديز | أو ليدبتلا يل اهأ هدسفأ اع كلذ ريغ ىلا « هب ةراشلاو

 نلمس و همس ينال 3 انكر ف وا ( ةيناربعلاب ليجمالا نم بتك ا علا باتكلا بتكي ناكف ) هلو

 ب اتکسلاو ىتاربعلا نأ الا ملعت ةقرو نال « حب ہک عيمباو . ىبرعلا a تك ناك : لسمو . ةيبرعلاب ليحيالا

 نين اسللا و نيب اتكلا نم هنكسآل « ىنرعلا باتكلا بتنك ناك ا ىنا ريعلا باةدكلا بكي ناكف ةين اربعلا

 م ليمالاو دولا طفح نال و ليجينالا ةب انكي هتفصو امت إو . هيلع جرعي الف طبخ انه حارشلا ضعبل

 اهلوق . « اهرودص اهليجانأ » !متفص ىف ءاج اذيلف « ةمآلا هذه هب تصخ ىذلا نآرقلا ظفح ري ا

 ريقوتلا ةدأرإ زأويل احيوص ناک نإ و ¥4 وو غا » ےلسم یف 3 عقوو « هتةيقح ىل اع ءادنلا ذه ءمع نيا ايد

 انزوج الو . ةقيقحلا ىلع لم ا نتف نرم كلذ كلات هنأ لك ل مع الف « دحتم امجرخمو ددعتت مل ةصقلا نكل

 اذهو «دادعتلا 0 اف جراخلا تفلتخاو ةقرو فصو ىف ىوارلا مالك نم هلال ىبرعلاو یلارعل' ىف ىضم اف كلذ

 بلطملا دبع نب هلل دبع هدلاو نال . كيخأ نبا ن د عما : مك 7 ى الا قس ی تلاتو . همش ام عيمج ىف درطي محلا

 هتلاق وأ . هتوخإ ترد ىف ةا هذه نم ناكف « ءآوس ةف نا ياب بالك نب ىصق ىلا بسلا ددع ىف ةقروو

 1 برقأ نوكب نم هردقب ف رعب نم هيد نيب مدقي جالا اس نأ ىلا داشرإ هيفو . هنسل ريقوتلا ليس ىلع

 مالك عامل بهات نأ كذب تدارأ « كيخأ نيا نم حا » ةقرول هة دخ لوق نم دافتسم كلذو ؛ لرثسملا ىلإ

 لئالد ف قي عرضا دلو مالكا قاس هيلع لد تا اذام) هك ٩ ےاعتلا ىف غلبأ أ كلذ ذو و + ىلا

 . ىأر ىذلاب هز ريخأف اهمع نسا ةقرو هب تنأف : لا ةصقلا هذه ین دادش نب هنا نع لا سحب دل مع نال ةوبنلا

 ءانبلا ىلع « لزنأ » ريسفتلا فو « « هللا لذنأ » ىنهمشكللو . ( ىسوم ىلع هللا لز" ىذلا سومانلا اذه ) هلق
 . هركذ برقل بيرقلا ةلزثم هلزنو « هربخ ىف مب ىنلا هركحذ ىذلا كالا ل E رش اغا و لوجفلا

 مظعتلا ف : خا ن (۲) ادل: ځ. ن )١(
 و ا ٠ ا یک



 ئحولا ہدب باتك- ١ ظ ۳٢۹
 « يلا رس بحاص سومانلا نأ رفظ نبا معزو . ءايبنالا ثيداحأ ىف فلؤملا هب مزج اک رسلا بحاص سومانلاو
 ءاحصف دحأ جاجعلا نب ةبؤرامهنيب ىوس دقو . روهما هيلع ىذلا حبحصلا لوآلاو . رشلا رس بحاص سوساجلاو

 نال اينارصن هنوكعم ىسيع ىلع لقي ملو « ىسوم ىلع » هلوقو . مالسلا هيلع ليربج انه سومانلاب دارملاو . برعلا

 ثعب ىسوم نل وأ . تي ىنلا كلذكو . ىسيع فالخم « ماكحالا رثك أ ىلع لمتشم مالسلا هيلع ىسوم باتك
 ٠ وبأ وهو ةمآلا هذه نوعرفب مل ىنلا دي ىلع ةمقنلا تعقو كل ذك . ىسيع فالخب « هعم نمو نوعرف ىلع ةمقنلاب
 « باتكلا لهأ نيب هيلع قفتم ىسوم ىلع ليريج لوز نآل « ةلاسرلل اقيفحت هلاق وأ .رديب هعم نمو ماشه نب لبج
 ىراصنلا داقتعا ىلع ناك ةقرو نأ نم ىليبسلا هل لحم ام امأو . هتوبن نوركي دوهلا نم اريثك ناف ىسيع فالخم
 ليدبتلا ىف لخدي مل نم ههابشأو ةقرو قح ىف هيلع جّرعي ال لاحم وهف ميناقألا دحأ هنأ مماوعدو ىنيع ةوبن مدع ىف
 نأ ةصقلا هذه ىف ىرهزلا نع ذاعم نب هللا دبع قيرط نم راكب نب ريبزلا دنع درو دق هنأ ىلع . لدب نمع ذخأي ملو
 دانساب معن ىبال ةوبنلا لئالد ىف معن . فيعض ذاعم نب هللا دبعو « مدقت ام حصالاو . ىميع سومان : لاق ةقرو

 تنك نل : لاقف ربخلا هترمخأف ةقرو اهمع نا تنأ الوأ ةجيدخ نأ ةصقلا هذه ىف هيب أ نع ةورع نب ماشه ىلا نسح

 سومان ةرات لوقي ةقرو ناكف اذه ىلعف . مءانبأ ليئارساونب هملعي ال ىذلا ىسيع سومان هيتأيل هنإ ىنتقدص
 ‹ ةينارصنلا نم هيف وه ام بس ىبيع سومان امل لاق ةصقلاب هل ةجيدخ رابخإ دنعف « ىسوم سوما ةراتو ىبع

 هلق“ لعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . حيححص لكو « اهانمدق ىلا ةبسانملل ىموم سومان هل لاق هل مب ىنلا رابخ] دنعو
 ةردقملا ناك رخ هنأ ىلع بصنلاب « اعذج امف ىنتيل اي » نيقابلا دنعو « ىليصآلا ةياور ىف اذك ( عذج امف ىتتيلاي )

 تلعج ىنتيلاي ريدقتلا : ىرب نبا لاقو . € کل اريخ اوت ل ىلاعت هلوق ىف نييفوكلا بهذم وهو « ىباطخلا هلاق
 ىنعم نم ربخلا هب قلعتي ام لاحلا ىف لمآعلاو « تيل رخ امف تلعج اذا لاحلا ىلع بصنلا : ليقو . اعذج امف

 ريغصلا وه  ةمجعملا لاذلاو ميلا حتفب  عذجلاو . ةوعدلا مايأ ىلع دوعي « ايف » ريمضو . ىلبسلا هلاق  رارقتسالا
 هفصو رس نيبتي ذمو ‹ هرصنل نكمأ نوكيل اباش مالسالا ىلا ءاعدلا روبظ دنع نوكي نأ یم هن أك مثالا نم ش

 لفغو « حيمص وهو « اذاكل بقتسملا ىف « ذا » لاعتسا هيف كلام نبا لاق ( كجرخم ذإ ) هلق . ىعأ اديك ناک هن وكب
 ريغ هيلع هرقأو كلام نبا هركذ اذكه ( سالا ىضق ذا ةرسحلا موي مهرذن أول ىلاعت هلوقك وهو « ةاحنلا رثكأ هنع

 : اذه لثم ىف اولاقو كلذ هرهاظام اولوأو « هدورو اوعنم لب هولثفغي ملةاحنلا نأب مالسالا خيش انخيش هبقمت و . دحاو
 نيح » ريبعتلا ف ىراخبلا ةباور ىف نأ انه كلذ ىوقيو « هتل زنم هولزنأف هعوقو ققحتل ىضملا ىلع ةلادلا ةغيصلا لمعتسا
 ممزاجمو «زاجم باكترا هيف هريغ هركذ امو « زاجم باكترا هيف كلام نبا هاعدا ام قيقحتلا دنعو « كموق كجرخم
 ٠ نود هذه ىف ةينآلا ةروصلل اراضحتسا وأ هعوقول اقيقحت ىضملا ةروص ىف لبقتسملا عاقيإ نأ نم هيلع ىنيني امل« ىلوأ

 « لابقتسالا ليوأت ىلع ال لاحلا ةقيقح ىلع الو ادورو دورولا عن دارأ هن أكو « مالكلا حصفأ ىف هدوجو عم كلت
 رهظي و . ةداع ليحتسم وهو « اب اش دوعي نأ ىن ةقرو نآل « ريخ لعف ىف ناك اذا ليحتسملا نمت زاوج ىلع ليلد هيفو
 .یج امف هقيدصل ةوقب هبونتلاو « هب هربخأ ام ةحص ىلع هيبنتلا اذه نم دارملا لب < هان ىلع ادوصقم سيل ىلا أ

 نبا هلاق مدقم بخ ىجرفعو خؤم أدتبم مهف « جرخ عمج اهحتفو ءايلا ديدشتو واولا حتفب ( مث ىجرخم وأ ) هلق . هب
 ىلا قالخالا مراكم نم هيلع لمتشا ال« جارخالا ىضتقي ببس هيف نكي م هن أل « هوجرخم نأ لِي ىنلا دعبتساو . كلام
 (ىدرع الإ ) هلق . جرخي ال ركب ابأ نأ ىلع فاصوالا كلت لث ةنغدلا نبا لدتسا دقو . اهفضو ة<دخ نم مدقت
 هال مهفولأم نع لاقتتالاب مهل هئيجم كلذ ىف ةلعلا نأ ةقرو ركذف « ىذوأ الإ » ريسفتلا ف سنوب ةداور ىفو

 ليلد هيفو « مث نم ةوادعلا أشنتف مهتدن اعمو مهتذيانم كلذل همزلي هنأو « كلذ ىلا هنوبيجم ال مهنأ بتكلا نم ملع

 اهدعب ىذلاو ةيطرش نإ ( كموي ىنكردي نإ ) هلق « ماقملا هاضتقا اذإ هب بيحب ام ىلع ليلدلا يي بيجا نأ ىلع



 ۲۷ 4 كثيدحلا

 هلو . جارخإلا موي ىنعي « مويلا كلذ تكردأ نإ ١ قحسا نءالو ءايح » ريسفتلا ف سنو. ةءاور ىف داز . مورجم

 لاقو . رزالا نم رزؤم ةغللا ف نوك, نأ زازقلا ركنأو . ةوقلا وهو رزآلا نم ذوخام ؛ ايوق ىأ ةزمبب ( ادناؤم )

 0077 لطخألا لاق « هترصن ىف هريمشت ىلا كلذب راشأ « رازإلا نم نوكي نأ لمتح : ةماش وبأ

 قلعتي مل ىأ ‹ قلعتلا بوشنلا لصأو . ثبلي مل ىأ ةمجعملا نيشلا حتفب ( بشني مل مث ) هل ٠ تيبلا « مذ آم اودش

 كلذو « بذعي وهو لالبب رم ناك ةقرو نأ قحسإ نال ةريسلا ىف ام فالخم اذهو . تام ىتح رومألا نم ءىثب

 حيحصلا ىف اف حيجرتلاب انکم ناف . مالسالا ىف سانلا ضعب لخد نأ لاو عدلا نمو لا رخت هلأ یضتقب

 ةقرول ظفح مل ىوارلا لعلف « بيترتلل تسيل ىحولا رتفو هلوق ىفواولا : لاقي نأ نكمأ عملا انظحل نإو « حصأ

 نيرا نوت عقاولا وهام ىلا ال هلع ىلا ةيسنلاب هرمأ لا

 ؛ دوعلا ىلا فوشتلا هل لصحيل و « عورلا نم هدجو مل ناك ام بهذيل كلذ ناكو « نامزلا نم ةدم هرخأت نع ةرابع

 ش كلذ ىلع لدي ام رمعم قيرط نم رييعتلا ف فلولا ىور دقف

 نبأ مزج هنو « نيئس ثالث تناك يحولا 2 م نأ ىعشلا نع لبنح نب دمحأ خيرات ىف عقو : ( ةدئاف )

 وهو هدلوم رېش نم عقو ايؤرلاب ةوءنلا ءادشاذ اذه ىلعو « رهشأ ةتس تناك ايؤرلا ةدم نأ قبيبلا ىحو « قحسإ

 ةردقملا ىحولا ةرتفب ر دارلا سیلو . ناضمر ىف عقو ةظقيلا ىحو ء ءادتب او « ةئس نيعب رأ هلاك ! دعب لوألا عيبر

 تعجار مث . طقف نآرقلا لوزن رخأت لب « هيلا لی بج ءىجم مدع رثدملا اهيأ ايو أرقا لوزن نی ام یهو نيثسس ثالثب

 ل هشلا نع دنه ىبأ نب دواد قيرط نم هظفلو ‹ دحأ مامإلا خيرات نم ىعشلا نع لوقنملا

 . هناسل ىلع نآرقلا ع مو ءىثلاو ةملكلا هماعي ناكف نينس ثالث ليفارسإ هتوبنب نرقف ةئس نيعبرأ نا

 نم ها جرار ةنس نيرشع هناسل ىلع نآرقلا هلع لزنف « « ليريج هت وبنب نرق نيس ثالث تضم

 اذه ىلعف . ليربج هب لکو مث ‹ نيئس ثالث لفارس 1 لكوو « نیعب رال ثعب ظفاب دواد نع ًارصتخم رخآ هجو

 « شع ليقو « ةرشع ثالث ليق دقف « ةثعبلا دعب ةكمب هتماقإ ردق ىف نيلوقلا نيب عما - تبث نأ لسرملا اذ  نسحيف

 « ليفارسا لدب ليئاكيم هدنع عقو ن « ةصقلا هذه نيتلا نبا ىكح دقو . ملعأ هاو ؛ ةرتفلا ةدم ردقب كلذ قلعتيالو

 تبثملا ناف « هيفام نخ الو . ىبتلا « ليربج الإ کالا نم هب نري مل: لاقو ةلسرملا ةياورلا هذه ىدقاولا ركنأو

 هثكم ىف فلتخلا اهب عمجل ةياورلا هذه ليبسلا دغأو معأ هللاو مدقيف هيفن ليلد ینانلا بحص نإ الإ ىنانلا ىلع مدقم

 07 ىرخأ ةياور فو « فصنو ناتتس ةرتفلا ةدم نأ ةدنسملا تاياورلا ضعب ىف ءاج : لاق هناف « ةكمب هلي

 . امهفاضأ ةرشع ثالث لاق نمو « ةرتفااو ايؤرلا ةدم فذح نينس رشع ثم لق كل: نبأ تعا

 5 ةدم نأ سابع نبا نع ءاج ام هضراع دقو « تبني ال ىعشلا لسرعي جاجتحالا نم ىليبسلا هدمتعا ىذلا

 ET E قل يضل اياك ل ناو اجر ارا

 م و لاق ئرامنألا لا دبع 8 راج أ ا كبع نب 5 وأ ىنريخأو : باش نا لاق 03

 ىذلا لا !ذأف ىرصت ع 7 ءءالا نم 8ّ ص ا ذِإ 2 ا انأ انب 2 هني دَح ف لاف - ولاة ةر نع

 لوي ماوس دعي . س للا« ص ميما خب 00 ےک ا 4 2 ہک .

 | لات نا ل راف ١ یواز : تلف :٠ e هلم ٽبعر 96 ءامسلا نيب را ا سلاج أرحم ىبءاح

 ١ 1 2 و س رگ

 نب هلل دبع هب ات « مباتتو ىلا قف ١ حف 2 * حاف ج لو  هلوق ىلإ نأ 3 ع2 دملا اهنأاي)

 « ةرداوب 2 0 . لاقو ئا نع دار نب لاله هعباتو « اص وأو فشوي

 | 5لل5 Aof ¢ A ¢ 4950 , EYE 2 1358 , AYY£ ء ۴1۴A : ىف هفارطأ ع ثيدحلا ]



Aیحولا ہدب باتك-١  

 : لاق هناك « قبسام ىلع فوطعم هنأ ملعيل فطعلا فرح ىنأ امنإ ( لس وبأ قريخأو : بابش نبا لاق ) هلق

 نأ معز نم أطخأو « فوع نب نمحرلا دبع نا وه ةملس وبأو . اذكب ةللس وأ قريخأو ءاذكب ةورع ىنرخآ

 ءىثث مدقت لع ةلاد اهئاف ةفطاعلا واولا توبث الإ كلذ ىف نكي مل ولو « قيلعتلا ةروص هتروص تناك نإو قاعم اذه

 دنسلاب ىأ ۔ باہش نا لاق : لاق مث هرخآ ىلا ثردحلا قاسف ةورع نع بابش نأ نع : هلوق مدقت دقو « هتفطع

 ىلع ءارع ىن ءاج ىذلا كلملا هل وقو ىحولا ةرتف نع هلوق لدو « اذك وهو رخآ رخ ةبلس وبأ قريخأو ۔ روک ملا

 نع راج نع ةلقؤأ نع نيستا ق ةا نيك ىأ ن نع ةءاؤر تاع او ارقا نف لا ةوؤس لوو نخأت
 اذه عفرت ةحيحصلا هذه ىرهزلا ةياورو « لزنام لوأ رثدملا اهسأ اي نأب مزج نم مزج « سالا لكشأ نيتلمجلا نيتاه

 « نيعلا رسكو ءارلا منيب ( هنم تبعرف ) هلق ٠ اذ نو لا ىف كلذ ىف لوقلا طس فاسو: لاكمالا

 هلو ٠ جردنلاب تلاز مث لوألا عرفلا نم هعم تعقب ةَقب ىلع لد « تعزف ىأ نيعلا مضو ءارلا حتفب ليصاللو

 قورد تلقق ريسفتلا ف سنو ةياور قو. ةدحاو ةرم قولمز ةي ركو ىليصألا ةي اور ینو ( ىوأمز قولمز تلقف )

 كبايئو إل مظع ىأ (ربكف كبرو ل كب e ردح ىأ ( رذناف مق رثدملا اهيأ اي إل تلزنف

 نم قاس اك نالوألا اه ورو نف ا كاع ا اهريبطلو « سفنلا باشلا ليقف < اا نإ ىأ ىلع

 هلو . هیس امال ارجر انه ناثوآلا ىمسو « باذعلا ةغللا ف رجرلاو  ريسفتلا ىف فلؤملا دنع ىوارلا ريسفت
 فصويف ىلك عاطقنا ىلا هنتي ملْذإ ٠ روتفلاب هرخأت نع هريبعتل ةقباطم هيفو « اريثك ءاج ىأ ( ىحولا یمخ )

 ىف عقو دقو « رثاكت عباتتو « یوق یمح داري نأ لیت و یم دیک ات (عیاتو) ولو : دریا رهو دضلاب
 للخت ريغ نم اضعب هضعب ولت ءىثلا ءیج رتاوتلاو < BFE فقرا ناو قيسنكلا اور

 دازف انه روكذملا دانسالاب رباج نع مث « ةشئاع نع بابلا ثيدح خيراتلا ىف دائسالاب فنصملا جرخ ( هيبنت )

 لاقف ‹ ةالصلا ضرفت نأ لبق ةجدخ تتامو - هلا روك ذملا دنسلاب ىنعي ةورع لاق : « عباتت » » هلوق دعب هيف

 : تلق . ؤلؤللا بصق ىنعي : ىراخبلا لاق « بصل الو هيف بخص ال « بصق نم اتيب ةيدخل تير د لا 0 آب ىنلا

 ةعإاتمو « ريكب نب ىع ىلع دوعي ريمضلا ( هعبات ) هاه. ىلاعت هللا ءاش نإ ةججدخ بقانم ىف اذهل ديم او

 . ةورع تعم“ : ىرهزلا نع هلوق فئاطللا نم هيفو . ىموم ةصق ىف فلولا دنع هذه ثيللا نع فسوي نب هللا دبع

 . ثيللا نع قلعو « تاقلعملا نم هنع ىراخيلا شک أ دقو < ثيللا بتاك اص نب هللا دبع وه ( اص وبأو) هلق

 نايفس نب بوعي امجرخأ ثيدحلا اذهل ثيللا نع اص نب هللا ديع ةياورو . هنع حاص ىنأدار أ نم وک لج

 « ىتارحلا دواد نب رافغلا دبع خاص وأ هنأ 5 یطایمدلاک - معز نم موو « ریدکب نب ىحيب ان ورقم هنع هرات یف

 ناد ( دادر نب لاله هعباتوز ل. NON es هدنسأ نم ركذي مل هناف

 نبأ وه رمعمو « لالا ديدن نبا ىعب ( سنوي لاقو) مل . ىلهذال تايرهزلا ىف هثيدحو <« ةلقثم ىلوآلا نيلمهم

 لدب الات امهنأ الإ « هيلع الت هع اًتئاوث ىرهزلا نع ثردحلا اذه ايور |سعمو سنوي نأ ی عب ( هردآوب ) . دشأر

 عزف دنع ب رطضت قنعلاو بكتملا يب ا د دار برجل
 رمعمو سلو ةياور ىف ام انيب دقو < ب ىلع لاد امهم الك نال ىنعملا لضأ ىف ناتيوتسم نات اوراق + قانآلا

 ةروس ريسفت ىف ثيدحلا اذه حرش ةيقب ا قفوملا هللاو « قايسلا ء ا ىف اذه ريغ ليقع ةياورل ةفلاخلا نم

 ىلاعت هللا ء اش نإ € كبر مساب أرقا إل

 هعجمم أ نالطرقلا حرش نم كاذ معي مك« هنعرذ وبا اهاورو ىأ 2 ىييمثكلا ةياور ىف مقو دقو لوق )١(



. 
 ايس را ا ا ا

 داع ىل نب ىموم انثدح هناوع وب أ انث دح اق ليعمس نب ىموم اسو - ٥ ٭ ےس ا - 8 ةع ىا نب ینو اقدح لاق ةارغ وأ ا دع لغ لا ی سون ا

 لا رک لاق ( هب ل ن e 4 ر ال یلامت هلوق ىف سابع نبأ ن نع ريح نب كيعس انثدح لاق

 مما ا و ا 7 ےس

 ملل لور ناک 0 کک أ انأفي اغ لاف < يدهش كو مم ناكو د « ةدش ليزعتلا د عا

 للامت E 108 ا كر 586 رح مانغا نأ ترافل قس اہک رم لک

 هاناو 5 اذاف أر هأ قت 35
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 و كارَْص ىف OTE انيلَع نإ هب لحمل كاسل هب كرت 3
 وع ا
 لا لوز ناكف . أب نأ انيلع نإ Ct انيلع نإ ا و ل م وتساف لاق € هنأ ا

 هار اک مي ینا هاك 0 | اذا ر ممت ا لبرج تأ اذإ كلذ دب هلك

 0 ٥۰6 ۲ 4۹۲۹ < 4۹۲۸ < ۹۷ : ىف نارطأ  ه ثيدحلا]

 رل راع الا ا E ديعس نع رائيد نب ورمع هضعب ىلع هعبات دقو « هيبأ

 « ازاحم لقعي نم ىلع تقلطأو ةلوصوم ءام » وأ « هنم جالع !! أديم ىأ 2 نيقفشل' كي رعت نم اًئشان جالعلا ناک ىأ

 دارملا نأ ىطسقرسلا تب اث هلاق ام باوصلاو ٠ كرحتلا لبق هل ةلصاح ةدشلا نال رظن هيفو « ىنامركلا هررق اذكه

 ْ نم ىأر نم ۽ هباحصال لوقي امم ناک او زا وچ وک اھ ق اهدوروو « كلذ لعفب ام اريك ناك

 : رعاشلا لوق هنمو ؟ « اؤر

 ملا نم ناسللا قلي هجو ىلع ةبرض شبكلا برضن ا انإو

 لوسر ناک » اهظفل و ةشئاع أ نب ىسوم نع ر رج قيرط نم ريسفتلا ىف فنصملا ةياور نأ هديؤيو : تاق

 ىذلا جالعلا مدقت نع ادرحب ظفللا اذه یتآف ف . , هيتفشو هناسل هب كرحب ام ناكذ ىحولاب ل أي ريج لز اذإ مع جام هلا

 « امر یعم تناكء امو اهدعب عقو اذإ ءنمد نإ هريغ ل لاق م هچ وو « تباث لاق ام ريظف : ىنامركتل هر

 .لعأ هللاو . اذكن وفذح ام مهنأ اع: هلوق امم اذه نم عضاوم هيوييس مالک نو : . ريثكلاو ليلقلا ىلع قلطت ىهو

 ناک » ةرمس ثيدحح نمو « ثيدحلا هلع نع نوكن ن ا ۶ ل ی لا فلخ انيلص اذإ انك م ءاربلا ثيدح هنمو

 ) ' يكرحأ انأف سابع نبا لاقف ) هلق ٠ «ايؤر کنم ىأر نم: : هباحصال لوقت اغ حبصلا ىلص اذإ متي هللا لوسر

 ینو « اميكرحي ناكد هلوقب لوألا ىف ربعو ¢ لوقلا ىل ع فصولا ىن نالا ةدايز اذه ةدئافو « ءافلاب ةضرتعم ةلمج

 لوز“ ن أ رهاظلا لب « قافتاب ةيكم ةماشلا ةروس نآل ؛ ةلاحلا كنت 3 ىلا ري ل سابع نبا نال  تيأرب ناثلا

 سابع نا نكي لو « ىحولا هدب ىق.ثيدحلا اذه هداربإ ىف 2 ىراخبل چچ اله ىلإو « سالا لوأ ىت ناك تابآلا هذه

 ٠ ضعب وأ « دعب كاذب مريخأ لَ ىنلا نوكي نأ روک نکل . < ١ نييس ثالثب ةرجها ل و دلو هنال < دلو كاذ ذإ

Eې  Eرا دل ام  

TTا  

 لقأوأ:خ.ن ()



 ىحولا ءدب باتك-١ ۳.

 ذإ قطنلا ىف لصآلا هلال هحوضول ناسللا فذحو نيتفشلاب نتك ا وأ « ناسللا كيرحت هنم مزلي ناسللا الإ ام
 هنأسل هب كرح » ريسفتلا ىف ر رج ةياور ىف نأ ىضم دقو « كلذ نع ”ىشان نتكرحلا نم 7 لكو « مفلا ةكرح لصآلا

 ةعراسم اهمني ىح ربصي ملو ةءارقلا لبرج عزان نآرقلا نفل اذ ذإ ما ءادتبا ىف يم ىنلا ناكو ءامهنب عمجل « هيئفشو

 « هظفحت نأ ديري هناسل هب كرحم ١» ىذمرتل ةياور ف عقود ٠ ا

 نأ لبق هلوأ ىسني نأ ةيشخ هيتفش هب كرحو « هلوأ قلتب , اح ىلأ نالو , هظفحيل هتءارقب لجعي » قاسنللو
 نيب ىنانت الو « دارم نيمآلا الكو « هابإ هبح نم هب ماكتي لحي » یعشلا نع یرطلا ةياور ىفو « هرخآ نم غرفي
 نایسنل اب هنم هتلفت نم نمآهنأب دعوو « هيحو هيلا ىضقي ی أ تصنپ نأب أف « كلذ ىف هقحلت ىتلا ةدشلاو هايإ هتبح
 هعمج ) هلو . ةءارقلاب ىأ 6 هيحو كيلا ىضقي نأ لبق نم نآرقلاب لجعت الو إل لاهل وغ وغ وأ

 ىأ « لقبا عيبرلا تينأ هلوقك < زاجل اب ردصلا ىلا عملا د دانسإ نفور (10 كاناورا رثك أ ىف اذك ( كردص كل

 « كردص ىف كل هعمج» ىوجلاو ةي رك ةياور فو. ا تيتا كل » ىف ماللاو « لقبلا عيبرلا ىف هللا تبنأ
 ريسفت ىو « تصنأو عمتساف ىأ € عبتاف ) ذ ريسفت یف لاتو . سابع ن اي نم اذهو علوالل حضر رهو

 زاوج ىلع هب لشق e هالك ناي نابلاب دارب نأ لمتحو ٠ 1 نأ انيلع ىأ € هنايب ١)

 باك ىلا هترخأ ا وصألا ىف ميحصلا ره اک باطخلا تقو نع ناسا ريخأت

 لعا هللاو . هعضوم ومف ريسفتلا

 رش اش 2 ئهزا نع شوي انربخأ لاق ولا دبع ةريخأ ل ق نابع نشرب - + تيس - ه
 نع هلا دبع نب و لا ديرع ا لاق هروح ئرهزا e لاق هللا دبع ان ربخ لاق دم با

 نو رج اقلب اب چ الضتر نوکیا ةوجأ نک ١ « سالا ا 2 يي ہٹا لوسر ناك لاق سابع نبا

 ناو

 اا رخل نم راب د درجا هلع ذا ل لف . نا رها راف ناضمَر ند ةليل لكى د هاعلي

 [ ۹۷ ۽ ۴۰6 ۲ ۴۲۲۰ لونج ىف فارطأ د ثيدحلا ]

 نبا وه سلوي انربخأ كرابملا نبأ وه هللا دبع ا رخ یزورلا ناثع نب هللا دبع وه ( نادبع انثدح ) هز

 « هدحو سلو نع نادبع هب ثدح كرابملا نب هلا دبع نأ ىأ (هوحت ر معمو سنوي ان رخا ) هل . ليال ديدي

 ( هللا ديبع ) هلق : رمعم نمف ىنعم اب امأو سنوي نمف ظفملاب انآ هه نكد سلب نع دم نب رشب هب ثدحو

 ناک رخ اهنا دوجأ بصنب ( سانلا دا E هدعل ىذلا ثيدحلا ى ىف الاروع نب ةع نب هللا ديت نبأ وه

 . اهدعب ام موهفم نم سارتحالا ليبس ىلع  نآرقلاب قلعتت ال تناكنإو  اهدعب ام لع ةلمجا هذه سابع نبا مدقو ۰
 نم ىذمرتلا جرخأ دقو . ةدومحلا تافصلا نم وهو ؛ مركلا دوج لاو « ادوج سانلا رثك أ : سانلا دوجأ ىنعمو

 مدوجأو « مدآ دلو دوجأ انأ : هعفر سنأ ثيدح ىف هلو . ثيدحلا ءدوجلا بح داوج هللا نإ د هعفر دعس ثيدح

 هج و نم حيحصلا ىف ىفأيسو « لاقم هدنس ینو هللا لييس ىف هسفنب داج لجرو « هلع رشنف املع لغ لجر ىدعب

 عقرب وه .( نوكي ام دوجأ ناكو) هلو . ثيدحلا. نسال وها از" نمادلا ةيهشأ لَم ىنلا ناك » نا نع

 موي ق ريمالا نوكيام ا و ناک مس 2 ا ا

 ريدقتلاو « ناضمر ىف هريخو ةيردصم امو « نوكي ام ه وهو ردصملا ىلا فاضم ًادتبم هنأ ىلع عوفرم وه وأ . ةعمجلا
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 ةسنيئولا ةياور ريغ )١(



 i 0 | ظ ب ثيدحلا
 دوجأ باب ه لاق ذإ مايصلا بانك ىف هوت ىف ىراخبلا منج اذه لاو « ناضمر ىف مال هللا لوسر ناوك أ دوجأ
 مزلي هنأي بقعتو , ناك ريخ هنأ ىلع بصنلاب «دوجأ » ليصالا ةياور فو « « ناضمر ىف نركب مب ىنلا ناك ام
 هللا لوسر ناك : ريدقتلاو « اهريخ دوجأو ل ىنلا ريمض ناك مسا لمحي بيجأو « اهمسا 0 نأ هنم
 نبا لأس هنأ ركذو . زئاج بصنلاو « ربشأ عفرلا : N هنم دوجأ ناضمر ىف هن وک ةدم مب
 « هجوأ ةسمخ عفرلل هيلامأ ىف بجاحلا نبا ركذو . نيبجو نم بصنلاو هجوأ ةئالث نم عفرلا جرف هنع كلام
 دنع ناك نود هدورو عفرلا حج جرو : تلق . بصنلا ىلع جرعي ملو ةثالث دازو نيهجو ىف اهم كلام نبا عم دراوت
 ! « سفنلا ىغ دیر دبعلا هل ددجت نآرقلا ةسرادم نأ هيف ةكحلا ليق ( نآرقلا هسراديف ) هلق ٠ موصلا ىف فلؤملا

 مسوم ناضمرف اضيأو 3 e ‹ ىغبني نأ یغبنیام ءاطعإ عرشلا ىف دوجلاو . دوجلا ببس ىنغلاو

 عومجمبف . هدابع ىف هللا ةنس ةعباتم رؤي تلي ىنلا ناكف « هريغ ىلع ةدئاز هيف هدابع ىلع هللا معن نأل « تاريخلا
 لوسرأاف ) هلو ىلاعت هللا دنع معلاو . 9 ف دب زملا لصح ةرك اذملاو لزانلاو هب لورم لاو تقولا نم رك ذ ام

 ىأ ةلسرملاو . ردقم مسق باوج ىه وأ ء اديك أت أدتبملا ىلع تديزو ءادتبالل ماللاو ء ةيبيسلا ءافلا ( مقلب هلل
 مومع ىلاو « ةمحرلاب اوبه ماود ىلا ةراشإ ةلسرملاب ريعو « حيرلا نم عرسأ دولاب عارسإلا ىف نأ ىمي ةقطم
 . ىءاطعأ الإ اثيش لأسيال , ثيدحلا اذه رخآ ىف دمحأ دنع عقوو . هيلع ببتام عيمج ةلسرملا حيرلا مي و عقلا

 ىف : ىوونلا لاقو . ءال لاقف ائيش ړل هللا لوسر لثس ام رب اج ثبادح نم حيحصلا ىف ةدايزلا هذه تنبو

 .هيفو ءحالصلا لهأب عامتجالا دنعو ناضمر ىف ةدايزلا بنمو « تقو لك ىف دوجلا ىلع ثحلا اهتم : : دئاوف ثيدحلا
 ىف ةءارقلا نم راثك إلا بابحتساو « م ناك اذإ كلذ راركتو « ريخلا لهأو ءاحلصلا ةرايز
 دوج دودقملا : ليق ناف . هالعفل ايواسم وأ لضفأ ركذلا .ناك ول ذإ « راكذآلا رئاس نم لضفأ اهنوكو ناضمر

 ةفاضإ ريغ نم ناضمر لاقي نأ زوي هنأو a ناك ظفحلا انلق « ظفحلا
 ىلا هلوزن نال تآضمر ربش ىف ناك نآرقلا لوزن ءادتبا نأ ىلا ةراشإ هيفو : تلق . لمأتلاب ربظي ام كلذ ريغو
 ش 0 . هضراعيف ةلس لك ىف هدهأعتي ليرج ناكف 2 سابع نبأ ثديدح نم تبن اک ناضمر ىف ناك ةدحاو ةلمج ايندلا ءامسلا

 | ةمطاف نع حيحصلا ىف تبث اک نيترم هب هضراع هيف فوت ىذلا ماعلا ناك الف « ناضمر ىلا ناضمر نم هيلع لزن' ام

 ا -باودلاب لعأ هللاو. بابلا اذه ىف ثيدحلا اذه داريإ ةبسانم نع لأس نم باجم اذه ٠ اا قد

 ی 0

 سیب ربحا لاق ئرهألا ن ا الف وا س , ا نآبلا بأ نزم لا ٭ ببساب -1
2 
5-2 
3 eرر  I AE 

 ياا اوسو نا ىنا ودا ف مماثلا راج اوناکو « « شيق اک زق

 O یا لقف هن امي انو 0 72 موزا E رع لاو هنو مرر

 هاا ايوا قي موذأ لاقف . 0 ممار “وأ انأ اقف : ك ا ر , ىذلا للا اذه

 الرا هلاوف . هوب دکبف ىنبذك ناف ٠ لَا اذه ل | * مل لق : هن زارت لاق ̂ 2.٥ هرَظ دنع م لحاف

 تلق ؟ کیف ايه نيك لانا ع ی أس ام لوا ناك من ٠ اعدك 7 ا
 E دلال ال تاق ؟ لب ق أ متم لوا اذه لاق لهف لاق . بست وذ انف ره

1 
 رأل نط دم نأ وشن ع ادم ”نب هلل ا

1 



 یوا ءدب بات ۲ ١
 ەر همام 5 9 -

واتا توب سانلا فارشأف : لاق . اي
 ؟ تروصتني أ E 5. : تلقف؟ 

 منك لف لاق . ال : "تلق ؟ هيف لحد نأ دب هددرإ ةَطْخَس 'مهنم نأ دب *لبف : لاق . نودي لب : تلق

 ىر ال ةذم ىف هنم نحو ءال : تلق ؟ ردن لبف : لاق ال : ا 0 3

 0 لاق . ةملكلا هذه ريغ ايش اہیف لخذأ لكى 7 )و لاق ايف لاف رھان

 ا اذام : لاق . هنم لاننَو ام لاني « لاس هتبيو انتی برحلا E ت ناک يكف : لاف

 قدما ةالصلاب نرم .ls ؤا كوف اما او ام هب اوڪ رشت الو هدو هلا اوكا لوقب تلق

 شرا دا بدعم ا هين نع كلاس هلل 5 : نامل لاقق . ةلصلاو فافملاَو

 لاق دحأ ناکا تات ءال ن ت ا دما لق لع فاو اهينرت نتن ق

 ءال نأ ترا رات ا نم ناك “له كتلأسو . هلبق لق لوقب یی اب لج تش بَ لوقلا اذه

 لبق بذكلاب ةنومهتت مك له كتذأسو . هيبأ تام بلطي ل فش نم مئابآنم ناک ولف "تلق

 ”كتلأسو . هلل لع بو سالا لع بلا ر ر نكيإ نم دق ءال نأ ترک ف اموت نأ

 ه6

 ذف ؟”مًوذعط م ةومتما سالا فار
5 عابتأ مو 4 وما مافتض نأ ترك

 ا 0 ٠ 

 نأ دپ هند امنت دعا نأ كتلأسو 2 / ىتح نامإلا مآ كلاذكو « نوديزب دار د1 نوما

 ترک ذف ا *له كتلأسو . بولقلا هتشاشب طااخت" نيح ناعإلا ”ثياذكو ءال نأ تركذف « هيف لمد

 ایش هب اوکر ت الو هللا اودبك نأ فات فا lr" > ا ال لشرنا كلذاكو ءال نأ

 دق عضو كليف ات لوقتام ناك ناف « فافتلاو ا اوا ةدابع ؛ نع هيو

ل واخ هاما تنك دقو. نيتاه
 أ یتا واف ؛ کنم هنأ ئا نکا 

 هم دق نع OEE دنع "تنك وأو « هءاقل

 هيف أذاف ؛ هأرق « لق ره ىلإ 7-2 اى يؤ ىلإ و ا ىلا ھل ا” ا لوسر باتکب اعد 0

 م

 ماشا مع 0 ىلإ هلوسرو هلل دبع د ( نب
 ةياع دن ةلرعدأ قاف دعب انآ ىلا نا رار

eا تۇي دنت  aباتكلا لمأايو) نييسرألا 9 تال نا تیل وت 0 ر 
 

0 
 أ

7 a و E ٠ 

 تدخلا لإ ا

 نود ني ر اضف اهو ذبحت الو ًائيش هب ٤ رح الو هللا الإ ديما ال E ءاوس ةلك ىلإ او وامل

 ( نوماسم انأب او دشا اولونق ولوت ناف « هلل



 ۳ پ ثيدحلا

 « تاوصألا تقئاراو « بحصلا مدنع رك « باتكلا ةءارق نم غرفو « لاق ام لاق ايلف : نايس وبأ لاق

 كز اف . رفصألا ىنب كلم هف اخ هنإ « شبك ىبأ نبا رمأ َريأ ذقل : انج رخأ نيح ىباحصأل تلق . اًجرخأو
eمالسإلا لع هلا لَذأ ىتح  

 ءايليإ مودك نيح لره نأ تلمع ماكا ىراصت ىلع افق  لقَروو ءايليإ بحاص - ر وطانلا نبا تاکو
 ءار قره ناكو : روطانلا نيا لاق . كتي ان ركشا دق : هتف راطب ' ضم لاق « سا ثيبخ موي حبصأ

 نش« 0 دق ناسا كلم موج ف ترن نيح ليلا تيار نإ ولأَس نيڪ مهل لاقف ؛ NE ا

 0 نادم ىلإ بت ةكاو ٤من اش ll الف «دوبملا الإ نيتك سيل : اولاق ؟ ةّمألا هذه نم نيتخمأ

 هل لوسر ربح نع ع 0 كلم هب لسرأ لجرب ”لقره ىلأ مما ی اع * ایف ٠ دولا نم مهف نم

 نع هلأسو « نتت ها ودخل ءهيإ اوقف ؟ ال مأ وه نيم اورظناف اوبهذا : لاق ”لقّره ةربختسا اماذ . هلي
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 وه بيعش انربخأ « وه وهو « عفان نب كحلا انئدح : ةم ركو ليصالا ةياور ىف ( ناملا وبأ انثدح لاق ) هلق

 ةيمأ نب برح نب رخص وه ( نايفس ابأ نأ ز هلق . ىرهزلا باحصأ تايثأ نم وهو « ىصخلا رانيد ةزمح ىلأ نبا
 نوكسو ءارلا حتفو ء ءاحلا رسکب وهو « همسا لقرهو « مورا كلم وه ( لقره ) هلو فانم دبع نب سمش دبع نبأ

 « بحاصو بحصك بكار عمج ( بكد ف) هل وو و فر سرفلا كلم بقلب اک , رصيق هبقلو , فاقلا

 میک ناك هنال كاذو « بكرلا ةلج ىف هنو ا ىلا لسرأ ىنعملاو . اهقوف اف ةرشعلا « لبالا ولوأ مو
 ا NEE :نكسلا تالف . ليلك الا ىف كالا هاور « الجر نيثالث بكرلا ددع ناكو « هصخ اذبلف
 عجر نوكي نأ لمحو . الم كاذ ذإ ناك هنال« رد فلمي اخوا نا فم ف ةع نقرا
 ىرازفلا قحسإ ىبال ريسلا بانك ىف رخآ رثأ فاضيأ هركذ عقو دقو . املسم ةنيدملا مدق مل رصيق ىلا ذئنيح
 ثيدحلا . . رصيقو ىرسك ىلا لب هتلا لوسر بتك : لاق بيمملا نب ديعس قي رط نم ديبع ىنأل لاومألا باكو
 اناكو ةبعش نب ةريغملاو برح نب نايفس ابأ اعدو . هلثع عمسأ مل باك اذه : لاق باتنكلا رصيق أرق املف : هو
 فيفختلاو اهرسك وأ « ميجلا ديدشتو ءاتلا مضب ( اراجت اوناكو) هلق ٠ قي لا لوسر أ نع لاق كانه نب رجات

 سرالا مق ٭ ١ جاه اس م
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تس ةنس ىف تناکو « یزاغملا ىف ابحرش قاأيسو « ةيبيدحلاب حلصلا ةدم ىنعي ( ةدملا ىف ) هلق . رجات عج 1 ٠
 تاكو « 

نبأ ثيدح نم دوادوبأ هجرخأو « ةريسلا ىف اک نوٹس رشع اهتدم
 تناك رانيد نب هللا دبع دنسم ىف معن الو , ربع 

اوضقن مهنكل. رهشأ لوألاو  كردتسملا نم عويبلا ىف كاملا هجرخأ اذكو « نينس عبرأ
 حتفو نام س مرغ ء 

 لوسرلا ءاج بكرلا نايتإ بلط ىف مہلا لسرأ : هريدقت ( هوتاف ) هلق . هعم لوعفم بصنلاب شيرق رافكو . ةكم

 دنع عقدو . ترجفناف برضف ىأ ( ترجفتاف رجحلا كاصعب برضا انلقف ال ىلاعت هلوقك « هوتأف مهئابتإ بلطي

 ؛ ةزغ وهو عضوملا نييعت لئالدلا ىف يعن ىبال ةياور ىفو « ماشلا ضعبب مثدجو لوسرلا نأ دابجلا ىف فلؤملا

 : لاق نايفس ىلأ نع هلوأ ىف دازو , ىرهزلا نع ىزاغملا ف قحسإ نبا هاور اذكو . مهرجتم هجو تناكو : لاق

 هللاوف « شيرق نم طهر عم ماشلا ىلا أرجات تجرخ ةندملا تناك ايلف « انتيصح دق برحلا تناكو « اراجت اموق انك

ماشلا بلق : هتطرش بحاصل لقره لاقف : هيفو . هركذف . ةعاضب ىلمح دقو الإ الجر الو ةأسما کم تملع ام
 

غب ىباحعأو ىنإ هللاوف . هنأش نع هلأسأ اذه موق نم لجرب ىتأت ىتح نطبل اربظ
 : اعيمج انقاسف انيلع مجم ذإ « ةز

 ىكحو ؛ ةزومبم فلأ مث ةريخأ ءاي مث ةروسكم مال مث ةنكاس ةريخأ ءاي اهدعب ةروسكم ةزمهب ( ءايلياب ) هلق

 هلثم ىوونلا ىكحو « ىركبلا هاكح ماللا نوكسو ىلوألا ءايلا فذحب ايلإ اضيأ احل لاقي و  رصقلا اف ىركبلا

لا تيب هانعم : ليق « هبرغتساو ماللا ىلع ءايلا مدقتب نكل
 هنع هللا فمك ال لقره نأ فلؤملا دنع دابجلا ىفو . هل

ل طسبت ناك هنأ ىرهزلا نع قعنإ نباداز . هلل اركش ءايليإ ىلا صمح نم ىشم سراف دونج
 مباع عضوتو طببلا ه

 نب او ىرططلا هاورام كلذ ببس ناكو . هع نع ىرهرلا ىخأ نبا ثيدح نم دمحال هوحنو « اهياع یثمیف نيحايرلا

 أطبتسا مث «هدالب نم اريثك اوبر فن « لقره دالب هشيج ىزغأ ىرسك نأ اهصخلم ةدضاعتم قرط نم محلا دبع
 هلع مزېلاو ىرسك ىلع هعم حلطصاو لقره نطابف كلذ ىلع هريمأ علطاف « هريغ ةيل وتو هلتق داراف هريمأ ىرسك

 ريغلا مسأو ذارب ریش روك ذملا ریمالا ساو . كلذ ىلع ىلاعت هلل اركش سدقملا تبب ىلا لقره یشف « سراف دونح

 دابجلا ف فنصنلل و « هساحب ىف هنوك لاح ىف ىأ ( هسلجم ىف مهاعدف ) هلق . "2ناحرف هريمأت ىرسك دارأ ىذلا

 بصنلاب (هلؤحو ) هلق . «جاتلا هيلعو هكلم سلجم ىف سلاج وه اذاف ؛ هيلع انلخدأف د
 هلق . ناكم فرظهنآل

 نإ صيع دلو نم مورلاو نابهرلاو نوسيسقلاو هتقراطب هدنعو هيلع انلخدأف : نكسلا نبالو . مظح عج ( ءاظع )

 مغو حسو ءاربيو خوتت نم برملا نم فئاوط مييف لخدو « حيحصلا ىلع مالسلا امييلع ميهار نب قحسإ

 هلق . مبان تطلتخاف اهونطوتساف مورلا دالب اولخد اهنع نويلسملا مالجأ ايلف « ماشلاب اناكس !وناكناسغ نم

 هنأ ركذ هنال ماندتسا اورضح ايلف « مراضحاب أ هنأ ءاضتقم « ناجرتلاب » ىمتسملل و ( هنامجرت اعدو ماعد مث )

 حجرو ميجا مضو ةانثما ءاتلا حتفب ناجرتلاو . ةياورلا هذه ىف الإ كلذ راركت عقب مو « اذهىلع لونيف ماعد مث ماعد

 اوحرصي لو « ىرهوجلا هاكح هلوأ حتق عم مجلا حتف زوجي « اعابتإ ءانلا مض زوحيو « لسم حرش ىف ىوونلا

 « هتبحص هرضحأ الوسر هيلا لسرأ ىنعي « هناجرتب  هريغو ليصالا ةياور فو « جلا حتقو هل وأ مض ىهو ةعبارلاب

 ناسل ىلع نامجرتلا لاق ىأ ( ابسن برقأ کیا : لاقف ) هلو . برع ليقو برعم وهو « ةغلب ةغل نع ربما نامجرتلاو

 (ابسن مهبرقأ انآ تلق) هلق . ىن هنأ معزب برملا ضرأب جرخ ىذلا : نكملا نبا داذ (لجرا اذهب ) هلق . لقره

وبأ ناک امو . هيبأ ىخأ همع نبا وه  ايسن هب انبرقأ اذه اولاقف : نكلا نباةياور ىف
 یب نم هلال برقأ نايفس 

 : نايفس وبأ لاق . ىع نبا وه : تلق ؟ هنم كتب ارق ام لاق : هلوقب دابجلا ف فنصملا كلذ حضوأ دقو « فانم دبع

 قلطأو ‹ نايفس ىنال اذكو لي ىنلل عبارلا بالا فانم دبعو . ھا ىريغ فانم دبع ىنب نم بكرلا ىف نكي لو

 زار رش هتهئرم ىعدتو « ناهرف : ( ةرهاقلاب ةينيسحلا عبط ١ 40 : ۲و نديل عبط )1١ : ٠ يببطلا خبرات ىف ىذلا )١(



 a + ثيدحلا

 دبع نب سمش دبع نب ةيمأ مع نبا فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبعف « هدج ةلزنم امهنم الك لزن هلال مع نبا هيلع

 ىلع عالطالاب ىرحأ هنال برقالا لقره صخ امإو « زوجت نكسلا نبا ةياور ىف قلطأ اضف اذه ىلعو « فانم

 ىف كلذ ربظو « برقآلا فالخم هبسن ىف حدقي نأ نمؤي ال دعبالا نالو « هريغ نم رثك أ انطابو ارهاظ هرومأ

 ةياور ىف عقوو « ءابلاب هادعف لصوأ ىنعم برقأ نض «لجرلا اذهب » هلوقو ؟ کیف هبسن فينك: كلذ دعب هل اس
 معزو . « ىعدي » ىرهزلا نع قحت] نبا ةياور ىف « زب ىذلا » هلوقو . لصألا ىلع وهو « لجرلا اذه نم » راسم

 یاو ريثكوهو : تلق . معلا باک ىف مامض ةصق ىف یتایس اک ةعاجو بلعث اضيأ هاكحو ‹ لاق ینعم ىرهوجلا لاق
 دقو «بذك نإ بيذكنلاب هوبجاوي نأ اوحتسي الثل ىأ ( هربظ دنع مولعجاف ) هلق . ابلاغ كشلا عضوم

 .نايفس وأ ىأ ( لاق ) هلق . بذكلا ىلا لقن نإ ىأ لاذلا فيفختب « ىب ذك نإ » هلوقو . ىدقاولا كاذب حرص

 نم ءايحلا الول هللاوف ) ِهْلوَق . لاكشالا لوز اهتايئاب و هرهاظ لكشأف تقولا بو ةم ركةياور نم لاق ظفل طقسو

 اوناك مهثأ ىلع ليلد هيفو . هلاح رابخإلا نع ىأ هنع ىليصاللو . هيلع تبذكل بذكلا “إع اولقني ىأ ( اوري نأ

 هنأ ىلع ليلد اوبذكي هلوق نود اوري هلوق فو . فرعلاب وأ « قباسلا عرشلا نع ذخألاب امإ بذكلا نوحبقتسي

 ةفنأو ءابحتسا كلذ كرت هنكل ؛ هب ىنلا ةوادع ىف هعم مهك ارتشال بذك و ل نأ بيذكتلا مدعب مهنم اقثاو ناك

 هظفل و كلذب حيرصتلا قحسا نبا ةياور فو .اباذك كلذ ىعماس دنع ريصبف !وعجر. نأ دعب كلذب اوثدحتي نأ نم

 نإ كلذ قام رسيأ نأ تماعو «بذکلا نع مركتأ اديس اأ تنکی کلو « ىلع اودر ام تبذكدق ول هللا وف د

 هللاوف نايفس وبأ لاق : هتياور ىف قحسإ نبا دازو . هبذكأ ملف « هب اوثدحتي مث ىنع كلذ اوظفح نأ هئذك انآ

 هبو ‹ ربخلا ىلع بصللاب وه ( لوأ ناك ) هلق . لقره ىنعي « فلقألا كلذ نم ىهدأ ناك طق لجر نم تير ام
 مأ مفارشأ نم وهأ « مكيف هبسن لاح ام ىأ ؟ ( مكيف هبسن فيك) هلو . ةيمسالا ىلع هعفر زوجي و « ةياورلا تءاج

 لبف ) هلق . هبجو اذهو « نيحراشلا ضعب ىلع اذه لكشأو « مظعتلا هيف نيونتلاف . بسن وذ انيف وه : لاقف ؟ال

 وأ اشيرف ىني مكموق نم ىأ مكنم هلوقف « هلثم د هلبق لدب ليصألاو ىنبمشكللو ؟ ( هلبق طق دحأ نم لوقلا اذه لاق
 ؟ كأي اذامب هلوقو ؟ هومتلتاق لېف هلوق اذكو . طقف نيبطاخلا دري ملهنآل « معي ىهافشلا نأ هنم دافتسيو . برعلا
 نأ لمتحيو « نيتعكر هنمآو طق انك ام رك أ انیلص » ربع لوق هنمو ردان وهو قنلا ةادا ريغب طق لمعتساو
 ؟ ( كلم هئابآ نم ناک لبف ) هلق . طق دحأ هلقي مل وأ دحأ لوقلا اذه لاق له : لاق هن أك هيف نمضم قنلا نإ لاقي

 حجرأ ةراجلاو « ضام لعف كلمو نم حتفب رك اسع نالو « ةراجلا « نم » ةدايزب تقولا ىبأو ليصألاو ةمركلو

 ةزمه طاقس] هيف ( ©) هوعبتا سانلا فارشأف ) لزق . دحاو ةثالثلا ىف ىنعملاو « رذ ىنأ ةياور نم اهطوقسل
 لهأ انه فارشالاب دارملاو ؟ سانلا فارشأ هعبتبأ : هظفلو ريسفتلا ف فئصملل تبث دقو ‹ ليلق وهو ماهفتسالا

 عقوو ٠ لاؤسلا اذه لبق لسأ نم اهلاثمأو سمعو ركب ىأ لثم درب ال یح ء« فيرش لك ال منم ريكشلاو ةوخنلا

 لوم وهو . دحأ مهنم هعبت اف فرشلاو باسنالا ووذامأف « نيكاسملاو ءافعضلا انم هعبت : قحسإ نبا هياور ىف

 مالسالا نيدل طخسل ال وأ « اهركم دترا نم اذه. جرخأو « هحتفو هلوأ مضب (ةطخس) هلق . بلغالا رثك آلا ىلع

 سانلا ىلع ىأ ؟ (بذكلاب هنومهت مک له ) هلق . شحج نب هللا ديبعل عقو اك« ىناسفن طظحك هريغ ىف ةبغرل لب

 قنا تفتتا اذإ ةمهلا نآل , هقدص ىلع ممل اريرقت بذكلا سفن نع لاؤسلا نع ةمهتلا نع لاؤسلا ىلا لدع امو
 انه صيقنتلا نأ ىلع« هب هصقتت أ ىأ ( ائيش اف لخدأ ةيلك ىنكم ملو ) هلق . ردغلا نع لاؤسلاب هبقع اذهو « ايس

 مدنع افورعم ناك دقو « ةلملا ىف هنم كلذ عوقو زوجب نم ةبتر عفرأ هردغ مدعي عطقي نم نأ كلذو « یسن ىمأ

 هججو ها ةينينويلا ةياور ريغ ةياورلا هذه 26غ



 ىحولا هدب باتك- ۳ ١

 ىلا كلذ ىف بسني نأ نايفس وب ا ل اسغم مالا ناك الو . ردغب ال هنأ هتداع نم ءارقتسالاب

 نع هتياود ىف قحسإ نبأ حرص دقو . هنم ردقلا اذه ىلع لقره جرعي مل مث نمو « ددرتلاب هدروأ اذهلو  بذكلا
 وبأ جرخ د السرم ةورع نع دوسألا يأ ةياور ىف عقود ٠ « ىم اهلا تفتلا ام هللاوف لاق » هلوقب كلذ. ىرهزلا

 فدا نا: لكرع لاه نادك ام وه: نافع أ لاق لاق نأ ىلا ء ثيدحلا ركذف  ماشلا ىلا نايفس
 امو : لاقف . هذه هتنده ىف ردغي نأ الإ ءال : لاق ؟ دهاع اذإ ردغي لبف لاق نأ ىلا  هبسن فيك نكلو « همتش
 ( لاجس ) هلو ٠ «ردغأ متأف متأدب متنك نإ : لاق . هئافلح ىلع مءافلح اودمأ یعوق نإ : لاقف ؟ هذه نم فاخ

 تنم ىأ لاير“ 3 ا هريخ لعج اذهلو « سنج مسا برحلاو « ولدلا لجسلاو « بون ىأ « هلوأ كب

 ركل عض عر ىلا ا ااا us اذه قتسبا نيّيقتسملاب نيب راحلا هبش هنأكف

 هيلع درب ملو « لاجس برحلاو «ردب مويب موي » هل وق ىف دحأ موي نايفس وبأ كلذب حرص دقو « دحأ ةوزغو ردب

 هجام نبا هجرخأ ؛ فق دفو ثدحت ناک امل قققثلا ةفيذح نب سوأ ثيدح ى ؛ كلذ : زب ىنلا قطن لب كلذ لي ل

 رقیب مهتويب ف ذ مهتوزغ م بئاغ انأو راب موي ةرم انبلغ : نايفس وہا لاق ةورع لسم ىف عقوو . هریغ

TTهموق رمأي نأ هنأش نم لوسرلا نأ ىلع لدي( رمي | ذاع) هلق  . 

 ‹« مكمأي ام باوج ىف « هللا اوديعأ د هلوقب ىتأ هنآل «ةفورعم ةغيص مالل نأ هيف ( هدحو هللا اودبعا لوقي ) هلو

 وه لب « سابع نبا هذع ىوارلا كلذكو « ناسللا لهأ نم نايفس ابأ نآل < ةلأسملا هذه ىف ةلدآلا نسحأ نم وهو

 ادكأت نوكيف واولا لمتسملا ةياور نم طقسو ( اثيش هب اوكرشن الو ) هلق . هل ارقم هنع هاور دقو مهحصفأ نم
 اهيبذت ءابالا ركذ امو « ةيلهاجلا ىف هيلع اوناكام كرل ةعماج ةلك ىه ( 5 قا لوقيام ارکرتاو) هو هدحو هلوقل

 ةالصلاب انرمأيو ) هلو . ىراصنلاو ناثوالا ةدبع ىأ « نيقيرفلا دنع ةودق ءابآلا نآل , هل مهتفل اخع ىف مرذع ىلع
 ىف فلؤملا ةياور و جئاخم ابحجرو « قدصلا لدب « ةقدصلا » ةياور ىف فنصملل و ( قدصلاو

 بذكلا نوحبقتسي اوناك مهنأ نم مدقتام اضيأ اهحجريو « عرشلا ىف داتعم ةاكرلاب ةالصلا نارتقاو « ةاكرلا » ريسفتلا
 اناك دقو « ةنامآلا ءادأو دبعلا ءافوب ممرمأ ىف اك اعنتمم كلذب مالا سيل ةلخجا ىفو : تلق . ىلوأ هوفلأي ملام ركذف
 ةا او ولف نخ را ا ىن مشكلا هخيش نع رذ ىبأ ةياور نم دابجلا ف فلؤملا دنعاتب دقو « مهئالقع فولأم نم

 ىلع بترتي امل نيرمآلا نيب ةرياغملا نأ ىلا ةراشإ هللا اودبعا لوقي هلوق دعب انرمأب هلوق ىفو « ةقدصلاو قدصلاو
 ( اهموق بسن ىف ثعبت لسرلا كلذكف ) هلق . صاع لوآلا لبق نم ىناثلاو « رفاك لوألا فلاخ ذإ « امهفل اخي
 ( لوقب ىسأت لجر تلقا ) هل ٠ ةفلاسلا بتكلا ىف ىف هدنع ررقملا ملعلا نع ناك مزج اب كلذب لقره رابخإ نأ رهاظلا

 هلوق فو اذه ىف الإ « تلقف ١ لقرد لقي ملاعإو٠ تحن نم ةانثملا اا یار و یک 5

 . لقن ماقم الاف ةائسآلا نم امهريغ فالخ . رظنو ركف ماقم نی ,ماقملا ن ذه نال « كلم نم هئابآ نم ناک له د

 . ىنعملا داحت < ال هب حماستي كلذ لثمو < ا نايفس يآ لوق ىع وه ( هوعبتا مءافعض نأ تركذف) هلق

 اورصأ نيذلا رابكتسا الا لهأ ال ةناكتسالا لهأ بلاغلا ىف لسرلا عابتأ نأ انعم لسرلا عابتأ مو » لقره لوقو

 e نم نيح دعب ذقنَأو « ىلاعت هللا مركلهأ نأ ٍهعايشأو لبج یدک ادسحو ايغب قاقشلا ىلع

 نم هيف ةريثعملا ا “ر ىح ةدايز ق ارون ل « ناعإلا سمأ یآ (ناعإلا كلذكو ) هلو

 كيلع تممتأو کنید کل تلك و ملم ىنلا یس رخآ ىف تلز“ اذهلو « اهريغو مايصو ةاكذو ةالص

 NT اولاز مل: ا یہا !! عابتال ىرج اذكو م هرون متي نأ الإ هللا أي ول هنمو (ىتممن

 لع بصنلاب وراذک . ( بولقلا ةشاشل ل طل اخ نيح) هل ةنملاو دملا هلف , هتمعن ماتو هئيد راہظ نم هللا ٠

 بواق'ا ٠ فلاب , بولقلا هتشاشإ , ىورو ؛ رودصلا حارشن نأ ناميالا طلاخم ىأ « هيلا فاضم بولقلاو ةيلوعفملا



 ۷ ب ثيدحلا
 «دحأ هطخسي ال , نامبالا ف فنصملا داز . امف لخدي ىتإ بولقلا هحرش وهو ناعرالا ةشاشب طلاخي ىأ ؛ لوعفم
 كلذكو » قحسإ نبا ةياود فو . « احرفو ابحي هب دادزب » ةباحصلا مجعم ىف هتياور ىف نكسلا نبا دازو . مدقت 5
 ىنلا اندلا ظح بلطت ال امل ( ردغتال لسرلا كلذكو ) هلق . .هنم جرختق ابلق لخدت ال ناعالا ةوالح
 طقسو . مدقت ا نايفس وبأ امسد ىلا ةسيسدلا ىلع لقره جرعي ملو . ةرخآلا بلط نم فالخب  ردغلاب هبلاط ىلا يال
 «دابجلا ىف ىلا فلؤملا ةياور ىف عيملا تبث دقو « هباوجو هدعب ىذلاو رشاعلا لاؤسلا ريرقت دار ةياورلا هذه نم
 ىلع ةعطاق تسيل لقره اهنع لأس ىلا ءايشألا هذه ىنزاملا لاق : ( ةدئاف ) . ىلاعت هتلا ءاش نإ مث هيلع مالكا قأيسو
 , جراخ هنأ لعأ تنكدق : كلذ دعب لاق هن ال هنيعب ىنلا اذه ىلع تامالع هدنع تناك اهنأ لمتحم هنأ الإ « ةوبنلا
 ركذ ( مأي هنأ تركذف ) لق . رهاظ وهو" لاطب نبا هب مزج الايحا هدروأ امو . کنم هنأ نظأ نك أ مو
 دافتسم «ناثوآلا ةدابع نع ؟ اهيو » هلوقو . هتغيص لب رمألا ركذ نايفس أ مالك ىف سيل هنال « ءاضنقالاب كلذ
 ( صلخأ ) هلق ٠ ناثوالا ةدابعب سالا مهلوقم نآل « ؟ ٌوابآ لوي ام اوك رتاو « ائيش هب اوكرشت الو » هل وق نم
 تفلكت ىأ « ةمجعملا نيشلاو مجلاب ( تمشجتل ) هلق . لصو ىأ اذك ىلا صلخ لاقي « لصأ ىأ ماللا مضب
 ةبرجتلاب كلذ دافتساو « لِي ىنلا ىلا رجاه نا لتقلا نم ملسيال هنأ ققحتي ناك هنأ ىلع لدي اذهو « هيلا لوصولا
 ةيحد نع دادش نب هللا دبع نع فيعض قيرط نم ىناربطللو . 210 هولتقف همالسإ محل ربظأ ىذلا رطاغض ةصق ىف اک
 ىكلم بهذ تلعف نإ ظ لعفأ نأ عيطتسأ ال نكلو , كلذك هنأ فرعأ : رصيق لاقف , !رصتخم ةصقلا هذه ىف

 « لسرم ین هنأ لعل نإ هللاو « كيو : لاق لقره نأ للعلا لهأ ضعب نع قحسإ نبا لسرم فو . مورلا ىلتقو
 لسرأ ىذا باتكلا ىف يلب هلوقل لقره نطفت ول نكل : هتعبتال كلذ الواو « ىضت ىلع مورلا فاخأ ىنكلو
 هللا ديب قيفوتلا نكل و . هفاخم ام لك نم ملسأ ول ملسل ةرخآلاو ايندلا ىف همومع ىلع ءازجلا لحو « مسن لسأ ه هيلا
 تملع ول » نايفس أ نع دادش نب هللا دبع داز . ةمدخلاو هل ةيدوبعلا ىف ةغلابم « هيمدق نع تلسفل ه هلوقو . ىلاعت
 دقلو ده ايف دازو ٠ كش ضعب هدنع قب ناك هنأ ىلع لدت یهو « هيمدق لسغأو هسأر لبقأ ىتح هيلا تيشم وه هنأ
 لسغ ركذ ىلع هراصتقا فو . لَم ىنلا باك هيلع “یرق امل ىنعي « ةفيحصلا برك نم اقرع رداحتت هتبج تیار
 هب هل لصحت ام بلطي اماو < ايصتمالو ةيالو ال  املاس هيلا لصو اذإ  هنم بلطي ال هنأ ىلا هنم ةراشإ نيمدقلا
 دارأ وأ . هرارقتسا عضوم هن ال كلذب ىنكو نسذنلا تدب أ ع ىدق تحت ام کلم نغلبيلو » هلوقو . ةكربلا
 براح هنأ لالضلا لع ستساو ناعإلا ىلع كلم رث آ لقره نأ ىوقي امو . صح تناك هتکلم راد نال هلك ماشلا
 ناعم اولزن امل نيباسملا غلب و : قاحسإ نبا ىزاغم ىنف « نيتتسلا نودب ةصقلا هذه دعب نام ةنس ةت وم ةوزغ ىف نيدلسملا
 هحيحص ىف نابح نبأ ىور اذككو . ةعقولا ةيفيك ىكش « نيكرشملا نم فلأ ةئام ىف لز” لقره نأ ماشلا ضرأ نم
 ىلع كلذ هاظ لدف . بحي لو « ةباجإلا براق هنأو « هوعدي كوبت نم اضيأ هيلا بتك قلب ىنلا نأ سنأ نع
 نم افوخو هكلمل ةاعارم ىصاعملا هذه لعفيو ناعإلا سضي ناك هنأ كلذ عم لمتحم نكل < رفكلا ىلع هرارمتسا
 لب « بذك : قلب ىنلا لاقف . لسم ىنإ : قلي ىنلا ىلا كوبت نم بتك هنأ دمحأ دنسم ىف نأ الإ . هموق هلتقي نأ
 : لاقف هظفل و « هوحن ىزملا هللا دبع نب ركب لسرم نم حيت دنسب ديبع یال لاومألا باتنك ىو . هتینارصن ىلع وه
 رمتسي مل هنكل  قيدصتلا ريظأ ىأ  نمآ هنأ باعيتسالا بحاص قالطإ اذه ىلعف . لسع سيل ؛ هلل ودع بذك
 كلذ لكو نم ىأ ( اعد مث ) م . قفوملا هللاو . ةيقابلا ىلع ةينافلا رثآو هكلمب حش لب « هاضتقم لمعيو هيلع
 هنا لاقيو « ناتغل اهحتف ىكحو «لادلا رسكب ( ةيحد ) هلق . ملعأ هللاو . ءابلاب باتكلا ىلا ىدع اذهلو « هيلا
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 . ىحولا ءهل باتك- ۴۸ ١

 ىلا هثعب و « اميدق لسأو « امجو سانلا نسحأ ناك ليلج ىنامص « ىلكلا ةفيلخ نبا وهو « نملا لهأ ةغلب سيئرلا
 مرح ىف لقره ىلا هلوصو ناكو « لقره ىلا هباتكب ةيبيدحلا نم عجر نأ دعب تس ةنس رخآ ىف لسو هيلع هللا لص
 لب « تبثأ لوآلاو « سمخ ةنس ناك لقره ىلا باتكلا لاسرإ نأ ةفيلخ خيرات ىف عقوو . ىدقاولا هلاق عبس ةن
 ةيحد تامو « اتافتا تس ةنس رخآ ىف تناك ةندهلاو « ةندهلا ةدم ىف ناك كلذ ناب نايفس ىبأ حرصتل طلغ اذه
 ثراحلا وه اهميظعو « ناروح ىه لبقو « قشمدو ةئيدملا نيب ةنيدم رصقنلاو هلوأ مضب ىرصب و . ةيواعم ةفالخ ىف

 ناكو « متاح نب ىدع عم لقره ىلا تلي ىنلا باتتكب لسرأ هنأ نكسلا نبال ةباحصلا فو . ىناسغلا رمش ىنأ نبا
 هيف (دم نم ) هلق . حتفلا ماع روكذملا ثراحلا ةافو تناكو « اعم ةيحدو وه هب لصوف « اينارصن كاذ ذا ىدع
 تابثإ قحلاو ٠. ةباحصلا عاجإ ساحنلا هيف ىكح لب « رولا لوق وهو « هسفنب باتكلا أدبي نأ ةنسلا نأ
 انه اهنأ رهاظلاو « نايح وبأ هلاق اذك ناكملاو نامزلا ريغ نم ىتأت ةباغلا ءادتبال ىلا « نم » نأ هفو . فالحل ا
 . سأرلا طبس قرزأ رحأ هل خأ نبا هدنعو : ةيحد ثيدح ىف داز . زاجم باكتراب نكل « كلذ نع جرخت مل اضيأ

 ىف رازبلا ركذ دقو . هأر قف . هنأر قتل : رصيق لاقف . هسفنب أدب هنإ « هأرقتال : لاقف رخس باتكلا أرقامل : هنفو

 هتيطعأف رضيق ىلا هباتكب كلي هلا لوسر ىنثعب » هظفلو رصيقل باتكلا لوان وه هنأ ىلكلا ةيحد نع هدنسم
 هلخي مل هنكل « مالسالا ركح لوزعم هال , ةرمإلا وأ كلملاب هركذ نع لودع هيف ( مورلا مظع ) هلق .  باتكلا
 مالس) هلق . مورلا كلم لقي ملهنوك اضيأ ركنأ رصيق ىخأ نبا نأ ةيحد ثيدح ىفو . فلأتلا ةحلصمل مارك ] نم

 نورهو ىسوم ةصق ىف تركذ دقو . فيرعتلاب « مالسلا  ناذئتسالا ف فنصملا ةياور ىف ( ىدملا عبتا نم ىلع

 ؟ مالسلاب رفاكلا أديب فيك: ليق ناف . هالوقي نأ هن ارمأ ام ةاج نم هنأ ىلع لدي قايسلا رهاظو . نوعرف عم

 نأ هدعب ءاج اذهلو . لسآ نم هللا باذع نم مس هانعم امنا . ةيحتلا اذه نم دارملا سيل : اولا نيرسفملا نأ باوجلاف
 لصحف . « نييسيرألا مل كيلع ناف تيلوت ناف » باتكلا اذه ةيقب ىف ءاج اذكو . ىلوتو بذك نم ىلع باذعلا
 عينا نم سيل هال دارملا ف لخدي مل هنكل « هب رعشي ظفللا ناك ناو ادصق مالسلاب رفاكلا ادبي ملهنأ باوجلا
 دقو « ابلاغ اهدعب ركذي ام ليصفتل لمعتستو « طرشلا ىنعم ءامأ » هلوق ىف ( دعب امأ ) هلق . هيلع لسي ملف ىدحلا

 ءادتبالا امأ : هريدقتو ليصفتلل انه ىه : ىلامركلا لاقو « ريرقتلاو ليصفتللو « انه ىلاك ليصفتل ال هفن أسم درت
 لصآلا ناكو « مضلا ىلع ةينبم « دعب » ةظفلو . لاق اذك « لا هللا لوسر دم نم وهف بوتکملا امأو « هلا مسا وبف
 ف اهيلع مالكلا ىف ديزم ىتأيسو « مضلا ىلع تينبف ةفاضالا نع تعطق اهنكل « ةفاضالا ىلع ترمتسا ول حتفت نأ

 لسملو . ةياكش وكشي اكش وحن ةياعد وعدي اعد كلوق نم « لادلا رسكب ( مالسالا ةياعدب ) نلت . ةعملا باتك ىف
 ءابلاو « هللا لوسر ادم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةدابش ىهو « مالسالا ىلا ةيعادلا ةملكلاب ىأ « مالسالا ةيعادب د

 ( كتؤي) هلق . قاقتشالا سانجلا وهو عيدبلا نم عون هيفو « غالبلا ىف ةياغ « لسن لسأ» هلوقو . ىلإ عضوم

 نوكي نأ لمتحيو « ديك أتلا لمتحيف « لسأ راركتب «كتؤي لسأ لسأ د فلؤلل داهجلا فو . الل ناث باوج
 . ةيالا (هلوسرو هللاب اونمآ اونمآن يذلا اأ اي ) ىلاعت هلوق ىف امهيلع ماودلل ىناثلاو مالسالا ىف لوخدلل لوألا رمآلا

 هيبنب انمؤم ناك هنوكل نيترم رجالا هؤاطعإو . ةيآلا ( نيترم مرجأ نوتؤي كئلوأ )ل ىلاعت هلوقل قفاوم وهو
 لوخدا ايبس نوكي همالسإ نأ ةبج نمو همالسإ ةبج نم هل رج لا فيعضت نوكي نأ لمتحمو رب دمحم نمآ مث
 انخيش هنم طبنتساو . ىلاعت هللا ءاش نإ ملعلا باتك نم ىعشلا ثيدح نم هعضوم ىف كاذب حيرصتلا قأيسو . هعابتأ

 اوسيل هموقو وه لقره نال « حئابذلاو ةحك انملا ىف مہکح ىف ناك اتکلا لهأ نيدب ناد نم لك نأ مال..الا خيش

 مل نأ ىلع لدف « باتكلا لهأ اي » هموقل و هل لاق دقو . ليدبتلا دعب ةينارصنلا ىف لخد نم مهو « ليئارس] ىنب نم



 ۴۹ ۷ ثيدحلا

 لبق ةينارصنلا وأ ةيدوہلا ىف لخد نم هفلس نأ لء ن وأ نييليئارسالاب كلذ صخ نمل افالخ « باتكلا لهأ مح
 اغ ىلوتلا ةقيقحو . مالسإلا ىف لوخدلا ىلا ةباجإلا نع تضرعأ ىأ ( تيلوت ناف ) هلق . لعأ هتلاو . ليدبتلا

 « ىميدأ عمج وه ( نييسيرالا ) لوق . ةيعبت ةراعتسا ىهو « ءىثلا نع ضارعإلا ىف اذاجم لمعتسا مث « هجولاب وه
 لاق ‹ انهاهريغو ليصالاو رذ ىبأ ةياور هب تءاج ا ءاي هت زمه بلقت دقو « ليعف نذوب سيرأ ىلا بوسنم وهو

 ىه: ىرهوجلا لاقو « ريمالا وه سيرآلا : عارك دنعو « بلعث دنع حالفلا ىأ « راكآلا سيرالا : هديس نبا

 ءاج ءاقف « انه حيحصلا وه اذه نكل كلذ ريغ هريسفت ىف ليقو « ةيبرع نوكت نأ سراف نبا ركنأو « ةيماش ةغل

 «نيثارحلا ىنعي : هتياور ىف ىتاقربلا داز « نيراك آلا مّنِإ كيلع ناف ١ ظفلب ىرهزلا نع قحسإ نب | ةياور ىف هب احرصم
 باك ىف ديبع ىلأ دنع اذكو « « نيحالفلا مثإ كيلع ناف » ةلسرم قيرط نم ىنئادملا ةياور ىف ام اضيأ هديؤيو

 : ديبع وبأ لاق « مالسالا نيبو نيحالفلا نيب لحن الف مالسالا ىف لخدت مل ناو » دادش نب هللا دبع لسرم نم لاومألا
 . ه.يغب وأ هسفنب كلذ لي ناك ءاوس « حالف برعلا دنع وهف عرزي ناك نم لكن آل , هتكلع لهأ نيحالفلاب دارملا

 : تلق . رباكألا عابتأ رغاصألا نآل ءهل اديلقت !وملسي مل اذا عابتالاو ءافعضلا مث كيلع نأ دارأ : ىلاطخلا لاق
 ببب عابنألا مل هيلع ناك اذإ هنأل ء نييسيرالا منل كمن عم كيلع ناف : وهو هيلع ىنعملا لد فذح مالكلا فو

 ضراعي الو « ةقفاوملا موهفم نم دعي اذهو < ىلوأ هسفن مثإ هيلع نوكي نآلف رفكللا رارمتسا ىلع هوعبت مهنأ

 سباتملاو ببستملا لعافلا نكلو « هريغ هلمحتي ال مثالا رزو نال ( ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو ر ىلاعت هلوقب
 نع دعس نب ثيللا لاقف « رخآ ىنعمب نييسيرألا ريسفت درو دقو . هببست ةجو هلعف ةبج نيتهج نم لمحتي تائيسلاب
 اذهو . ربظأ لوآلاو . سكملا لهأ ىنعي نوراشعلا نويسيرألا : هقيرط نم ريبكلا ىف ىناربطلا هاوز اف سنوي
 بحاص اهبات ول ةبوت تبات دقل ه انزلاب تفرتعا ىتلا ةأرملا ف حيحصلا نف« مثالا ىف ةغلابملا ىنملاف دارملا هنأ حص نإ
 واولا نأ ضايع ىضاقلا ركذو «هلوأ ىف واولا تابثاب عقو اذكه ( خلا باتكلا لهأ ايو ) هلق . « تلبقل سكم
 : ريدقتلاف « « كوعدأ » هلوق ىلع فوطعم ردقم ىلعةلخاد ىبف اهتوبث ىلعو « رذ أو ىليصألا ةياور نم ةطقاس
 نوكت نأ لمتعو . ( باتكلا لهأ اي إل ىلاعت هللا لوقل الاثتما كعابتالو كل لوقأو« مالسالا ةياعدب كوعدأ
 . ةيألا اذكو « هركذف باتكلا لوأ اهنم رضحتساف « باتكلا ظافلأ عيج ظفح ملهنآل نايفس ىنأ مالك نم
 ىنلا نإ ليقو ٠ باتكلا سفن نم ال همالك نم واولاف . باتكلا لهأ اي هيف ناكو اذكه يف ناك : هيف لاق هنأكو
 دفو ةصق ىف تلزل ةيألا هذه نأ اذه ىف ببسلاو « تلزن امل اهظفل هظفل قفاوف ةيآلا لوزن لبق كلذ بتك مَ
 ىف احضاو كلذ قايسو « تس ةن كلذ لبق تناك نايفس ىنأ ةصقو « عسل ةنس دوفولا ةنس مهتصق تناكو « نارجن

 زوجو . دولا ىف تلزن : ليقو . قحسا نبا مالك *ىموي هيلاو « ةرجهلا لئاوأ ىف ةقباس تلزن' لب : ليقو « ىزاغملا

 ديعب وهو « نيترم ام وزن مهضعب
 ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلا ضعب لاسراب و « نيتيألا وأ ةيآلا بنجلا ةءارق زاوج ىلع ليلد اذه ىف ليق : ( ةدئاف )

 تايث] ىلإ جاتع و ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفسلانع ىہلاب خسن كلذ نأ ىعداف لاطب نبا برغأو . هب رفسلاب اذكو
 ىلع مالكا قأيسو « فحصملا ىأ هب رفسلا نع ىبنلا ثيدح ىف نآرقلاب دارملا نإ : لاقي نأ لمتحو . كلذب خيراتلا
 ةصقلا هذه نم كلذب لالدتسالا ىف نأ ىلع  زاج ةوالتلا دصقي مل اذإ لاقي نأ لمتحيف بنجلا امأو . هعضوم ىف كلذ
 هذه ىف اک راذنالاو غالب الاك كلذ ىلإ جايتحا عقو اذإ ام ىلع زاوجلا ديقيف « ابف مومع ال نيع ةعقاو اهنإف « أرظن
 ىلاعت هللا ءاش نإ ةراهطلا باتنك ىف كلذل ديم ىتأيسو « هجتي الف ةرورضال ثيح ًاقلطم زاوجلا امأو « ةصقلا

 «تيلوت ناف» هلوقب بيغرتلاو «لسأ » هلوقب مالا ىلع باتكلا اذه اهنمضت ىلا ةليلقلا لمجا هذه تلمتشا دقو
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 وهو ال فيكو « نخ ال ام ةغالبلا نم كلذ ىفو « باتكلا لهأاي » هلوقب ةلالدلاو « كيلع ناف » هلوقب بيهرتلاو

 نأ لمتحيو « ةبوجألاو ةلثسالا ىلإ كلذب ريشي نأ لمتحم ( لاق ام لاق املف ) هلق ٠ مب ملكلا عماوج ىتوأ نم مالك

 طالتخا وهو ؛ طغللا بخصلاو . لقره ىلع دوعت اهلك رئامضلاو دعب روطانلا نبا اهركذ ىلا ةصقلا ىلإ كلذب ريشي
 اولاقام ىردأ الف : داهجلا ىف داز « ةمصاخلا ىف تاوصألا

 « مظع ىأ ملا رك وبما ا ) هلق ٠ مهب تولخ نيح : دابجلا ىف داز ( ناحل تلقف ) هلو

 تصقتنا اذإ برعلا ةداعو , هدادجأ دحأ ةشيك ابأ نآل ب ىنلا هب دارأ ةشيكى أ نباو. نا نسف ق نايس
 نال ء رظن هبف اذهو . همال لب ىنلا دج بهو دج وه : ىاجرجلا ةءاسنلا نسحلا وبأ لاق « ضماغ دج ىلإ تبسن

 ا حا لن ل لوما نس يسرا ب 801 مسا غب ىنلا دج اهو
 ىجررخلا دز نب وربع تنب ىلس بلطملا دبع مأ نآل ًاضرأ رظن هيفو  همال بلطملا دبع دج وه ليقو ٠ ةشك ابأ

 دادجأ نم ةعامج ىتجلا ف بيبح نبا ركذ نكلو . ةشيكااب أ ىن ىنكي ديز نب ورمع نإ بسنلا لهأ نم دحأ لقي ملو

 ثراحلا هما و ةعاضرلا نم هوبأ وه ليقو « ةشبكا بأ ىنكي مهنم دحاو لك همأ لبق نمو هيبأ لبق نم رب ىنلا
 نم لاجر نع هيبأ نع قع نبأ نع ريكي ن سنوب ركذو « الوكام نباو ىدزألا حتفلا وأ ها

 ةعازخ نم لجر وه : ىنطقرادلاو ىاطخلاو ةبيتق نبا لاقو « ا ىنكي ةشبك مست تنب هل تناكو مسأ هنأ هموق
 همسأو : لاق « رييرلا هلاق اذكى « ةفلأخلا قلطم ىف كارتشالل هللا هوبسنف ىرعشلا دبعف ناثوالا ةدابع ىف ًاشيرق فلاغ

 ىف «هفاخيل د ىف ماللا توبشل و اهحتفبال ًايليلعت افانئتتسا ةزمملا رسكب وه ( هفاخي هنإ ) هلق . بلاغ نإ ماع نن زجو
 ءاجف ةشبحلا كلم تنب جوز” صيع نب مور مدج نإ لاقيو ‹ مورلا مم ( رفصالا ىنب كلم ) هلق .:ئرخأ ةياور

 رفصالا بقل ام : ناجيتلا ىف ماشه نبا لاتو . ىرابنالا نبا هاكح :رفصألا هل ليقف داوسلاو ضايبلا نيب هدلو نول

 نايفس ىنأ نع دادش نا هللادبع ثيدح ىف داز ( ًانقوم تلز اف ) هلو < ياا لح مها جوز ةراس هتدج نال

 كلذ ترہظاف'یأ (مالسإلا ىلع هللا لخدأ ىح) هلو قاربطلا هجر خأ « تباسأ ىتح دم نم ًابوعرم تلز اف

 ءاظلاب ىوملا ةباور ىفو < ةلمبملا ءاطلاب وه ( روطانلا نبا ناكو ) هلو . عفت را نيقيلا كلذ نأ دارملا سيل و « نيقيلا

 . هرخآ ىف فلأ ةدايزب « اروطان نا » سنوي نع ثيللا ةباور ىف عقوو . ناتسباا سراح ةيبرعلاب وهو ‹ ةمجعم ا
 ىمجأ مسا وه اذه عف

 ىرهزلا لاقمش « ثيدحلا ركذف هللا ديبع قريخأ ىرهزلا نع ريدقتلاو « ةفطاع « ناکو » هلوق ىفواولا : ( هیبنت )

 اذهب هل ةبانعال نم ضعب معز اک ةقلعمال روطانلا نبا ىلإ ةلوصوم ىف ةصقلا هذه ركذف ثدحي روطانلا نبا ناكو

 )نال هنع نايفس ىأ نع روكذملا دانسالاب ةيورم روطانلا نبا ةصق نأ يعرف ةبراغملا ضعب برغأ كلذكو « نأشلا
 ف قشمدب هتيقل : لاق ىرهزلا نأ ةوبنلا لئالد ىف يعن وبأ نيب دقو « كلذ ىلع اهلح عامسلاب اف حيرصتال اهآر ال

 ناك هنأ ىلع هبنيل ًافقس ناك هنوكب هفصو امنإو « ٍلسأ نأ دعب الإ كلذ هنع لمحتي مل هنظأو . ناوم نب كالا دبع نمز

 عقوام ىلع دمتعا هللا ديبع نع ىرهزلا ةياور نم هناب مزج ىذلا نأكو « مرابخأ قئاقحب املاع مرارسأ ىلع ًاعلطم

 نأ سابع نبا نع هللا ديبع نع هدنعف 5 نايفس ىأ ثيدح ىلع هذه روطانلا نبا ةصق مدق هناف قحإ نبأ ةريس ىف

 نم عقو ايف دعي نأ ىغبني ام اذهو ؛ الوأ هتركذ ام ظافحلا مزجو . هوحن ركذف ع سفنلا كييخ حمب حبصأ لقره

 وأ ؛لاحلا وأ صاصتخالا ىلع بوصنم وه « اهديمأ ىأ ( ءايليإ بحاص ) هلق . ملعأ هتاو . ربخلا 0 جاردإلا
 ر قت فانا معذ نم لوقو : فيرعتلا ماقم موقت هيف ىلا ةفاضالاو « رذ فأ ةياور ىو < ةفصلا ىلع عوف
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 , ةقادصلا ىنمعب امو « عبتلا ىنعع امإ هل ةبحصلا هيلع قلطأو « ءايليإ ىلع فوطعم لقرهو : حملا ماقم ىف لاصفنالا
 عبات لقره ا اا ءايليإ ىلإ ةسنلاب هلال « قيقحو ىزاجم نييدعم ىف بحاص لاهتسا هيفو
 لوم هريغ دذعو « ىعفاشلا دنع زئاج دحاو ظفل نم ىزاجلاو قيقحلا نيينعملا ةدارإو : قامركلا لاق « ةقيقح كلذو

aSرذ ىبأ ريغ ةياور ىف اذك فاقلاو نيسلا مضب « افقس » هلوقو .  » 
 مسي مل ام ىلع فاقلا رسكب فقس ینہیمشکلا ةماور ىفو . رخ دعب ربخ « ثدح » و ؛ ناک ربخ هنأ ىلع بوصنم وهو

 ل ا دابر کله ی رل لمتسملا ةباور فو « هلعاف
 ىف هل ريظنال : مهضعب لاقو ‹ عشاختي هنال سيئرلل كلذ ليقو « ءانحنا ىف ليوطلا وهو ىبرع ليقو ؛ ىراصنلا نرد

 مج هلال جرتألا در الو ٠ عئاصلل فكسالا وهو اثلاث هديس ننإ ىكح نكل . صاصرلا وهو برسالا الإ هنذو
 ناكو هلوق ىف واولاف « « لقره نأ ثدح ر ىه ىلا ةلمجا ار ىنأ ةءاور ىلعو ؛ درفملا ىف وه امنا مالكلاو
 نب ناكو : ىرهرلا لاق مث هلوطب نايفس یبا ثيدح ركذف هللا دبع نب هللا ديبع یارب ىرهزلا نع ريدقالاو ةفطاع
 ST ( ءايليإ مدق نيح ) هلق . لاسرالا ةروص اذهو . ثدحم ررطانلا
 مورلا ةرصن نيدلسملا غلبو , ةيبيدحلا ةرمع قلم للم ىنلا امف رمتعا ىلا ةنسلا ىف كلذ ناكو « مهجارخإو سراف دوج

 رتب نومؤلا حرفي مزی ) لام لوقا ديس قوت ةمقا ميشو كما رک دقو : اوحرفف سراف ىلع.

 ريغ سفنلا ءىدر ىأ ( سفنلا ثيبخ ) هلو . كلذ ىلإ ةراشالا فلؤملا دنع دابجلا ف ثيدحلا لوأ ىفو م« هللا
 , ظفللا هرك هنأك « ىسفن تئبخ ؟دحأ نلوقيال » حيحصلا ىفو « سفنلا لسك ىف لمعتست دقو . امومہم ىأ ؛ اهبيط

 ١ .تحبصأ دقل د هل مهوقب قحا نيا ةياور ىف حرصو . عنتم ريغف لقره قح ىف امأو « نولسملا باطخلاب دارملاو
 هرخآ ىازلا ديدشتو ةلمبملاب ( ءازح ) هو ٠ مورلا ةلود صاوخ مهو هلوأ رسكب قيرطب عمج ةقراطبلاو . «امومہم

 اناث اريخ |متلعج نإ « موجنلا ىف ىظني د هلوقو ؛ نبك ىأ اوزح ورحب فيفختلاب اح لاقي ؛ انهاك ىأ ةنونم ةزمه
 دافتست ةراتو نيطايشلا ءاقلإ ىلإ دنتسن ةرات ةنابكلاف لوألل اريسفت اهتلعج نإو « نالا ىف رظني ناك هلال حص
 مهتكوش ترسكناف مالسالا هللا رهظأ نأ ىلإ  اعئاذ اعئاش ةيلهاجلا ىف نيرمألا نم لك ناكو « موجنلا ماكحأ نم
 دلوملا نأ اومعز مہنأ نيمجنملا باسح ىضتقم كلذ نم لقره هيلع علطا ام ناكو « مهلع داهتعالا عرشلا ركنأو
 SS ىلإ ةرم ةنس نب رشع لك ىف نان رقي امهو « برقعلا جريب "٠ نيب ولعلا نارقب ناك ىوبنلا
 ليريج ءىجي ةيناثلا نرشعلا مام دنعو ؛ روكذملا نارقلا ىف ىوبنلا دلوملا ىلوآلا نيرشعلا ءادتبا ناكف « ةنس نيتس
 ىأر مايآلا كلت فو « م السالا روبظو ةكم حتف تارج ىلا ةيضقلا ةرمعو رييخ حق ةثلاثلا مام دنعو ‹ ىحولاب

 كلذ ناكف « نونتتخي نيذلا موقلا كلم ليلد وهو ىقام برقعلا جرب نأ اضيأ هوركذام ةلج نمو . ىأر ام لقره

 نإف . كلم ىضقن | نال كلملا هيل! لقي نمل اذه نال انه ادارم اوسيلف دومملا امأو « برملا ىلإ كلملا لاقتن | ىلع اليلد
 باوجلاف ؟ مهماكحأ هيلع لدتام ىلع داتعالاو نيمجنملا صأ ةيودتب رعشملا ريخلا اذه دارب] ىراخبلل غاس فيك لبق
 نهاك نم قيرف لك ناسل ىلعو قيرط لك نم تءاج یب ینلاب تاراش الأ ن نأ نيبي نأ دصق لب ٠ كلذ دصقي مل هنأ

 ىذلا وه ءازحلا نإ ليق دقو . جتح هيلا منجي وأ ملاع هيلا ريشي ام عدبأ نم ءاذهو ‹ نج وأ ىنأ أ لطبم وأ قحم مجنم وأ
 لب كلذ ىف هرصح هنم مزي الف تبث نإ اذهو . ةسارفلا قيرطب اهبحاص ىلع مكحيف هجولا ناليخ ىفو ءاضعألا ىف رظني
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 رکو ملا حتفب ىنييمشكللو « ماللا ناكساو ملا مضي ( ناتخلا كلم ) هلق . مدقتام لقره قح ىف قايسلاب قئاللا

 نال « لاق اك وهو « بلغ دق ناتاللا كلم نأ ىلع موجنلا كح ىف هرظن هلد ىنعي « بلغ ىأ ( رهظ دق ) هلق . مالا

 ( انيبم احتف كل انحتف انا ) هيلع ىلاعت هللا لزنأو ةيبيدحلاب ةكم رافكملاصذإ ب ىنلا روہظ ءادتب | ناك مايألا كلت ىف

 ىأ (ةمالا هذه نم ) هلق . روهظ روبظلا ةمدقمو « ةيديدحلاب مهيب ناك ىذلا دہعلا شيرق ضقت هببس ناك ةكم حتف ذإ

 دق ةمآلا هذه كلم اذه دعب هلوق فالخ اذهو «زوجت هيف مهلك رصعلا لهأ ىلع ةمآلا قالطإو « رصعلا اذه لهأ نم

 تيب ىهو ءايلياب !وناكدوهملا نال ‹ مہملع ىضتقم وه دوہلا الإ محلوق ىف رصحلاو « ةصاخ برعلا هب هدام ناف ربظ

 ناسغ لآك م ورلا كلم ةعاط تحت وه نم مهنم ناكنإو مناف برعلا فالخ « مورلا عم ةلذلا تحت ن ريشك سدقملا

 . مرمأ ىأ « مهلأش  هلوقو . محلا رثآ : مأ نم « هلوآ مضي ( كنم الف ) هلق . مهسأر ب كولم اوناک مهنكل

 نمو « لئابقك هزمه هب ماقأ ىأ ناكملاب ندم كلوق نم ةليعف هلعج نم : ىسرافلا ىلع وبأ لاق ةئيدم عج «نئادم و و

 ةجراخ ىور دقو « روهشملا وه شياعم ىف هر ذامو . ىهتنا . شياعكز مب مل كلم ىأ نبد كلوق نم ةلعفم هلعج

 هلق ٠ ىمتا . ظفللا ىف اهب امك ةليمف نم اهمهوت اهزمه نم : زازقلا لاتو « شياعم ىف زمهللا ”ىراقلا عفان نع

 بحاص وه ناسغ كلمو . هرضحأ نم ركذي مل ( لجرب لقره قأ) هلق . ةروشملا هذه ىف ىأ ( مرمأ ىلع م ابف )

 نوكي نأ لمتحيف « متاح نب ىدع هدنع نم لسرأ هنأ ىور نكسلا نا نأ ىلإ انرشأو « هركذ انمدق ىذلا ىرصب

 ان ربظأ نيب نم جرخ : لاقف هتياور ىف قحإ نبا كلذ رسف ( مب هللا لوسر ربخ نع) هلق . لعأ هللاو . روكذملا وه

 نيبف . كلذ ىلع مهو مهتكرتف « نطاوم ىف محالم منیب تناكف « سان هفلاخو « سان هعبت ا دقف « ین هنأ معزي لجو

 وهاذاف ء هودرج : لاق هنأ هتياور ینو . ب ىنل رهظام لئاوأ ىف ناك كلذ نأ موي هنألل بابلا ثيدح ىف لجأ أم

 لوألاو ماب « نونتتخم مه, ىليصألا ةياور ىف ( نونتتخي مه ) لو . هبوث هطعأ « هتيأر ىذلا هللاو اذه : لاقف « نتتخع

 مث حتفلاب ىسباقلاو « نوكسلا مث مضلاب ةاورلا رثك األ اذرك ( ربظ دق ةمآلا هذه كلم اذه ) هلق . لمشأو ديفأ

 « تفحصتف ام تلصلا ا ةف اهنظأ : ىضاقلا لاق < عراضم لعف كلم هدحو ا .نع رذ لالو كلا

 ء اتن كلم نوكي نأ زوجي ليقو . ةمآلا هذه كلم روك ملا اذه ىأ « ريخو أدتبم هنأب هيلامأ ىف ليبسلا هبجوو

 اذه ىأ « نييفوكلا ىأر ىلع لوصوملا وه فوذحما نوكي نأ زوج : انخيش لاقو . ةمآلا هذه كلع لجر اذه ىأ

 الا ىنعم ةراشالا | لاعتسا نوزوحب نييفوكلا نأ ىلع . « قيلط نيلمحت اذهو ه هلوق ريظن وهو « كاع ىنذلا

 ىلع لاد هلوأىف ءايلا فذح ىلع ةاورلا قافتا نكل : تلق « فذح ريغ نم « كلم ىذلا ريدقتلا نوكف « لوصوملا

 اههببجوتو « هلوأ ىف ةدحوم ءابب ىمخرسلا ةمالع هيلعو دمتعم لصأ ىف تيأر ىنأ لع . اذاش نوكف ىضاقلا لاق ام

 « رهظب ةقلعتم ءابلاو « موجناا كح ىف هرظن نم هركذام ىلإ اذ ةراشالا نوكت ذئنيح هلال « لوألا هيجوت نم برقأ
 صحو . مورال ةفورعم ةنيدم ىهو , فيذختلاب ( ةيمورب ) هلق . نتت ىلا ةمآلا هذه كلم ربظ كحل ا اذه ىأ

 مل ىأ ءارلا ريكو هلوأ حتفب ( مر ملف ر ه3 . فرص نوحي نأ لمتحيو . ثينأتلاو ةيدلعلل هفرص عدم ةحتفلاب ر هرج

 نم باتک هانأ ىتح ) وق . هوفيزو صح ىلإ لصي مل: ىدوادلا لاتو , فورما وه اذه « هناكم نم حرب

 ص أ بحاص وهو فقسالا ىلا لس هلع ىلا أوج رخ اماف : لاق هيلأ ترشأ ىذلا ةيحد ثددح ىو ( هبحاص

 كلذ تلعف نإ انأ امأ : رصيق هل لاف . هعبتمو هقدصف انأ امأ . ىسيع هب ان رشب و « رظتنن انك ىذلا اذه : لاقف

 مالسلا هيلع أرقاف كبحاص ىلإ بهذاو باتكلا اذه ذخ : فقسألا ىل لاقف : هرخآ ىنو « ةصقلا ركذف . کلم بهذ

 . كلذ ىلع اوركنأ دق مهنأو « هتتدصو هب تنمآ دق ىلأو « هللا لوسر ادم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دبشأ ىنأ هريخأو



 و ۷ ثيدحلا

 زوجأ مورلا ىف هنإ : لاقو ىورلا رطافض ىلا ةيحد لسرأ لقره نأ قححإ نا ةياود فو . هولتقف مهلا جرخ مث

 مهاعدف مورلا ىلع جرخو أ أضرب ابا سبل و هيلع تناك ىلا هاب یتا ا ,ظأ روكذملا رطاغض ناو « ىنم الوق

 كل تلق دق : هل لاق لقره ىلإ ةيحد عجر املف لاق . ل هملا اوماقف . قحلا ةداهش دبشو مالالا لإ

 « انه مأ ىذلا ةيمور بحاص وه نوكي نأ لمتحبف : تلق . م مهدنع مظع أ ناك رطاغضف « انسفنأ ىلع مهفاخن انإ

 هيلع مدق امإو « ةيبيدحلا ةنس ىف بوتكملا باتكلا ا كره رع مدقي مل ةيحد نإ ليقام هيلع ركعب نكل

 نكت نأ لع اه ]قب ىلوالا ىف اضيأ لقره ىلع مدق ةيحد نأ ا يارا فرب ورع ترتكما باكلا

 اهركذ ىتلا اهادحإ ناتصق رطاغضل تعقو وأ « اهسدسب الم لك لتق ةصق رطافض نمو فقسألا نم لكل تعقو

 لتقو ملسأ هنأو ةيحد عم هتصق ايف ناف قع نبا اهركذ ىت ةيناثاو لتق هنأ الو لسأ هنأ اهيف سيلو روطانلا نبا

 . قشمد نم مظعأ مهنامز ىف تناكو « هانمدق اک كلم راد ت تناك ابال ( نص مح ىإ لتره راسو ) هلو ٠ . لعأ هللاو

 نأ ىلع لدي ( ین هنأو) هلو . . نيس رشعب ةصقلا هذه دعب ةرشع تس ةنس حارجلا نب ةديبع ىلأ دب ىلع ابحتف ناكو

 یھ (نذأف) هل . . هبحاص فالخم كلذ ىلع رمتسي ل ان رکذ اک لقره ن > مس انيين ةوبنب ارقأ هبحاصو لقره

 ىذلا رصقلا ةلمبملا نيسلا نوكسب « ةركسدلا ١ و . ملعأ هانعمو دملاب هريغو ىلمشملا ةياور ىفو « نذإلا نم رصقلاب

 علطا مث اهقاغأ مث ا عوألا هذ ردا وعلا توتا باوبأ حتفو هقلغأ مث رصقلا لخد هنأكو « توبب هلوح

 a ( دشرلاو ) هلق . رطاغضب اوبو اک هب اوبشي نأ ةيشخ كلذ لعف امنإو . مهبطاخت مييلع

 ۰ ةقباسلا رابخالا نم كلذ ره 2 مهكلم بامهذل اسس راک نفكلا اع |ودامع ” نإ مهنا ( ككلم

 ( ىنلا اذهل ) ةدحومو نونب « عيابنف » م ر رنو نام کوب خوف ا ( اوعبابتق ) هلق

 ةرثن نم دشا اغ رف ن نكرجولاب مههبشو « اورفن ىأ نیتلمېم (اوصاخ ) هلق . مالا فذحب نیقابلاو رذ یال اذك

 (سأو) هلق لضأ مه لب ا معو للا ةبسانل شوحولا نم اهريغ نود سجل اب ميهبشو « ةيسنإلا مئاهلا

 نم) هلق ٠ ىناثلا نم بولقم لوالاو طنق ىنمع و نيئاب « سبو » ليصالاو ىنييستكلا ةباود ىف

 EE هوعيطي نأ بح ناكو « انمدق اك کلم حش هنا ال هلامإ نمو « هوربظأ امل مهناعإ نم ىأ ( ناعإلا

 كرتيو مهنع رفب نأ لع اردت ناد اونا ىذلا طرشلاب الإ ن ناميإلا نم سيأ اف مهمالسإب اوماسيو مسيو

 داز (تيأر دقق ) هلق . لاحلا لع بوصنم رهو « ابيرق ىأ ( انآ ) هلو < قفوملا هتلاو هللا دنع ايف ةبغر كلم

 هباعدب ةقلمتملا ةصقلا هذه قلعت اف ىأ (لقره نأش رخآ كلذ ناكف) هل . تيبحأ ىنذلا متم تيأردقف : ريسفتلا یف

 را اذهو « هيلع قام ىلا ةيسنلاب ا قاطأ هلأ ر عكار ا ه أ ىضقنا هنأ ال ةصاخ نامالا ىلإ

 لإ انها و مو ف وم ا قومي نر امارتيه كل دب یا نسال تعفو لقوم

 ىلا نابح نبا ةياور ىف امهباحصأ نيب همسقف بهذي رب ىبنلا ىلإ هلاسرإو ء ايناث هل مب ىبنل لا ةيتاكمو « كوبت

 هلل لوسر مدق : لاق لقره لوسر ىخونتل !! دمار ىنأ نب ديعس قبرط نم دنسملا ىو « ديبع ىفأو لبق اهيلا ان رشأ

 نإ ىتح اوريحتف لاق « ثيدحلا ركذف « اهتقراطب و مورلأ ىبسق اعد باتكلا ه ءاج املف لقره ىلإ ةيحد ثع ثعبف كوبت ړل

 ()راشب نب دلاغ نع قمسإ نا یورو . کنید مكس اعات أ تدرأ امف . اوتكسا : لاقت « ٠ هلا رب نم جرخ مهضعب

 مالسالاامإ :ارومأ مورلا ىلع ضرع ةينطنطس#' ىلإ ! ماا نم جورا دارأ امل لقره نأ ماشلا ءامدق نم لجر نع

 . راسي ني داخ : .خ ۰ن (۱)



 لبقتسابردلا لع فرشأ اذا ىتح قلطنا هنأو « اوبأف « بردلا نوداممهل قبب و قب ىنلا اصب نأ امإو « ةيزجلا امإو
 . ةينيطنطسقلا لخد ىتح ضكر مث عدوملا لسا  ماشأ ينب -ةيدوس ضدأ كي مالا: لاق مث ماشلا ضرأ

 ملعأ هللاو . اا يداوم تا وأ وعو ركب نأ نمز ىف نوملسملا هبر راح ىذلا وع له نويرابخالا فلتخاو

 ناعالاب هحبرصت مدع نركب نأ لمتح هنآل « ابتسم سانل' نم ريثك دنع ناعإلا ىف لقره أ ناك امل ( هيت )
 ناكف ردا ف ىوازا لاقو : ارف ارفاك تام ىح كاشلا ىل اع رمشس ا لمت و © لثقلا نم هسفن ىلع فوخلا
 هين تقدص نإ لاق هنأك « تايئلاب لامعالا ثول ء ءحتفتسا ىذلا بالا اذه یراخبلا هن مخ لقره 0

 ثيدح اهتاسانمل ىحولا هدب ىف روطانلا نبأ ةصق دار ةبسانم تريظت رسخو باخ دقف الإو « ةلمجا ىف اہ

 ناف ٠ هانررق ام حضاو وهو « ماتتخالا ةعارب دلا ل لقفل نرخ ىم يلا غ ةو ههنا نفل 00
 لرب ىنلا عم سانلا لا نك حس نأ ارم ىحولا ءدب 00 لبق

 ىلاعت هلوق ىهو ةجرلا ىف ىلا ني 4! ءاعدبل لقره ىلإ ةبوتكملا ةآلا نالو « ءادتبالا كلذ ىف

 نابف « ةيألا « احون هب ىصوام نيدلا نم مكل عرش آب ىلاعت لاتو . ةيآلا حون ىلإ انيحوأ اک كيلا انيحوأ انإ )
 ةا © کیی انني ٠ ءاوس ال ىلاعت لوق ىنغم وهو ٠ نيدلا اوميقأ نأ ميلك مهلا ىح وأ هنأ

 هنوثراوتي اولاز مل مہلآو « هلامظعت بهذنم ةبصق ىف باتكلا عضو لقره نأ هغلب هنأ ليهسلا ركذ (ليكت )

 ١© دعس نب كلملا دبع نأ انباحعأ ضعب ىثادخ : هطبس دنع ناك مث , ةلطيلط ىلع بلغت ىذلا ئرفلا كلم دنع ناك ىح
 . عنتماف « هليبقت نم هنكم نأ لأسو ريعتسا هآر اللف . باتكلا هل جرخأف كلملا كلذب عمتجا نيملسملا وا
 : لآق ىروصنما ميلف نيدلا فيس ىنثدح : لاق قشمدلا غئاصلا نب نيدلا رون ىضاقلا نع دحاو ريغ ىأبنأو : تلق
 , اهلبقف ةعافش ىف حر فلا كلم ىلا برغلا كلم ىلسرأف ؛ ةيدبم برغلا كلم ىلا نووالق روصنملا كلملا ىلسرأ

 جرخأف « بهذي احفصم اقودنص ىل جرخأف « ةينس ةفحتب كذفحتال : ىل لاقف « تعنتماف هدنع ةماقالا لع ضرعو
 كين باتك اذه : لاقف ريرح ةقرخ هيلع تقصتلا دقو هفورح شيك أ تلاز دق اباتنك اهم جرخأف « بهذ ةملقم هنم

 نحنف « انف كلملا لازال اندنع باتكلا اذه مادام هنأ انؤايآاناصوأو « نآلا ىلا هثراوتت انلزام « رصيق ىدج ىلإ

 ىنأ نب ديعس ثيدح ىف عوام اذه ديؤي و .ىهتنا . انيف كلملا موديل ىراصنلا نع همك و همظعن و ظفحلا ةباغ هظفحت
 خونت اخأ اي : هل لاقف « عنتماف مالسالا لقره لوسر ىخونتلا e يا

 جرخأ كلذكو . ريخ شيعلا ىف مادام اسأب هنم نودحي سانلا لازب نلف « اهكسمأف ةفيحصب کلم ىلإ تبتكفإ
 یرکا ماف ء رصقو یرک ىلإ يلو هللا لوسر بنک: لاق قمسإ نب ريبع لسم نم لاومالا باتكىف ديبع وأ

 ‹ نوقزميف ءالؤه امأ : تلم هللا لوسر لاقف ؛ e أرق الف رصيق امأو « هقرم باتكلا أرق الف

 الو . هکلم هللا قرم : لاق ىرسك باوج هءاج امل ےب ین" نأ ىورام هديؤيو ٠ ةيقب مهل نوكتسف ءالؤه امأو
 ( ىرهزلا نع رمعمو سنويو ناسيكنب اص هاود ) هلآ ٠ ملعأ هلو . کلم هللا تيث : لاق لقره باوج هءاج

 ان ريخأ ناملا وبأ ان ربخأ : لات هن أك روكدملا دانسالاب ةثالثلا نع ىراخبلا ىورب نأ : نيبجو كلذ لمتح ىنامركلا لاق
 ىور نأ ةئالثلا ةءاور ىف اضيأ لمتع ىرهزلا نأ ۰ رخآ قب رطب 2 نع اللا ءالؤزو

 : تلق . داحنالا رهاظلا ناك نإو « ظفالا لمتحام اذه . هريغ نع مهل يور. نأ و « سابع نبأ نع هللا ديبع نع مهل

 دعس نب كلملا دبع : خ. ن )١(



 0ه ناميالا باتك- ؟

 لاهتحالا امأو « نفلا اذه ىف امل لخدمال ةدرجلا ةيلقعلا تالاتحالاو . دانسالا لع نم ةر ردا مش نل فاكر هاظلا اذه

 تفتليالف ضحلا لقنلاب قاعتي ىمأ اذهو « سن وب نم عمسالو ناسيدكنب اص ىدلي ل ناملا ابأ نآل ادعب دشأف لوالا

 دقو « ددرتلا اذه نم حا رتساف هصوصخم ثيدحلا اذهل ةثالثلا ةياور ةيفيكل ع علطال لقنلا لهآ نم ناک ولو « هادعام ىلإ

 باتك ىف فلؤملا امج رخأ ناسيكنب اوه /ءاصةاورف : ةمبفم ةراشإ هيلا انهريشأو قيلعتلاقيلعت ى اتك كلذ تح وأ

 اهيذو « سابع نبا نع هللا دبع نب هلا ديبع نع ىرهزلا نع ناسيك: اص نع دعس نب مهارإ قيرط نم اهمايب دابجلا

 ىأ لوق دنع هثيدح ىببتنا هنكل و « لبق نم ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ءانثأ ىف هيلا ترشأ ام دئاوزلا دئاوفلا نم

 الودي لسم هجرخأ اذدكو . روطانلا نا ةصق ركذي ملو «هراكانأو » انه داز « مالسالا لع هللا لخدأ ىتح » نايفس

 نم ةرصتخع دابجلا ف فلؤاا ابجرخأ دانسالا اذ ىرهزلا نع اضيأ سلو ةءاودو ٤ روكذملا ميهاربإ ثيادح نم

 ملو « هنيعب هدنسإ ىرهزلا نع سنوي نع امهالك كرابملا ننأ قيرط نم اضيأ ةرصتخم ناذئتسالا فو « ثاللا قيرط

 ةياورو « روطانلا نبأ ةصق هيف ركذو « ثيللا نع اص نب هللا دبع قيرط نم ىتاربطلا هماتب هقاس دقو « هما هقسي

 ركذو « اضيأ ىضم ايف ةدئاز دئاوف ضعب ىلإ انرشأ دقو « ريسفتلا ىف ابماّب فلؤملا اهقاس كاذك ىرهزلا نع رمعم

 دحاو نع ثيدحلا اذه ىورام ناملا ابأ نأ كل ربظ دقف. ةلسرم ىرهزلا نع ةرصتخم ةعطق روطانلا نا ةصق نم هيف

 ثيداحأ ناو هلا دبع نب هللا ديبع وهو دحاو خيش نع دحاو دنسب هباصال هاور ام ىرهزلا نأو « ةثالثلا نم

 دق افالتتخا كلذ ناكل رخآ خيش نع مهضعبل وأ مهل هيوري نأ لمتحا ولو « ناهلا أ ريغ نع فنصملا دنع ةثالثل

 باوصلا ىلإ ىداحلاو قفوملا ىلاعت و هن احبس هللاو « لاهتحالا كلذ داسف حالف « فعضلل بجوملا بارطضالا ىلإ ىضفي
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 ناعإلا نيتيلا : دوس نبأ لاقو . ةءاس نمونا سلجا دام لاقو 4 ىف نمط ا هاربإ لاقو
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 ةئسو اليبَس : ( جامو عرش ) سابع نبا لاقو . ًادحاو يد ايو حاي ايضا: ... رك

 باتكو . ناعإلا باتك اذه : هريدقت فوذع أدتبم ريخ وه ( نامإلا باتك. ميحرلا نحرلا هللا مسب ) هلوق

 اولمعتسا « ةباتكلاو ةيتكلا اهنمو « مضلاو عمجا ىلع ةلاد بتكة دامو . اباتكو ةباتك بتنك, بتك لاقي « ردصم

 ةقيقح فورحلا نم بوتكملا ىلإ ةبسنلاب هيف مضلاو « لئاسلل ةعماجلا لوصفلاو باوبآلا نم ءايشأ عدحجي ايف كلذ

 « قيدصتلا ةغل ناءإلاو « زاجم ىتاعملا ىف هلاعتساف لخدملا هعوضوم بابلاو « زاجم اهنم ةدارملا ىتاعملا ىلإ ةبسنلاب و

 ديم كلذ عم طرتشي له : فالتخالا عقو مث . هيلع قفتم ردقلا اذهو « هبر نع هل ءاج امف لوسرلا قيدصت اعرشو

 قدص ام لمعلا ةرج نم وأ ؟ بولقلا لاعفأ نم قيدصتلا ذا بلقلا ىف امعرممملا ناسللاب قيدصتلا اذه ءادبإ ةبج نم أ
 « نمآألا نم قشم ليق اف ناعالاو . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ أيس اك تايبتنملا كرتو تارومأملا لعفك كلذ نم هب
 . بيذكتلا هنمأ ىأ هقدص اذإ هنمأ لاقيف ىزاجم ینعم هن طظ نإ الإ قدمو نما لرب نا ظا هنو

 « اهدعب اب قلعتي ام ىلع ىوطنت اهنآل اهريغ هب حتفتسيام حتفتسنال ةمدقملا نال باتكب ىحولا ءدب فنصملا حتفتسي ملو

 راك أ هيلعو ىناثلا جوو « رهاظ لوالا « هجو لكلو اهريخأت وأ باتتكى لع ةلمسبلا مدقت ىف تاياورلا تفاتخاو

 ةلمسبلاب ةحتفتسم تايألاك ةلمسبلا دعب ةروكذملا ثيداحألاو « ةروسلا ةيمسن ماقم ةمئات ةمجرتلا لمج هنأ تاياورلا

 ثيدحلا لصو دقو « ليصآلا ةياور نم « باب د ظفل طقس « ( سمح ىلع مالسإلا ىب متلي ىنا لوق باب ) هلق
 ناعالا ىأ ( وهو ) هلق . ثيدحلا اذه باب دارملاو هضعب مساب ءىثلا ةيمست هيف هفرط ىلع هراصتقاو « امات دعب

 اوقلطأ نيذلا فلسلا نع دراولا ظفللا وهو « لمعو لوق » ىهيمشكلا ةياور ىو ( صقنيو ديزبو لعفو لوق )

 ناك نإو « فنصملا دارم كلذ سیلو « افوطعم هآر امل عوفر هرخآ ىلا وهو هلوق نأ نظف نيتلا نبا موو 2, كلذ

 ایان . صقنيو دیز هن وک قاثلاو « المعو الوق هن وكام دحأ : نيماقم ىف انه مالک لاو . فيصض دائساب درو كلذ

 داقتعالا لخديل ‹ حراوجلاو بلقلا لمع نم معأ وه ام هب دارملاف لمعلا امأو . نيتداهشلاب قطنلا هب دارملاف لوقلا

 اولاق فلسلاف « ىلاعت هللا دنعام ىلا رظنلاب وه امب] هافن نمو نامالا فيرعت ىف كلذ لخدأ نم دارمو . تادابعلاو
 مه اشن انه نمو . هلاك ىف طرش لامعألا نأ كلذب !ودارأو . ناكرالاب لمعو « ناسللاب قطنو « بل ةلاب داةتعا وه

 ةلزتءملاو . طقف قطن وه : اولاق ةيماركلاو . طقف قطن و داقتعاوه : !ولات ةئجرملاو . قأسس اک صقنلاو ةدايزلاب لوقلا

 فلسلاو . هتك ىف اطرش لامعالا اواعج مآ فلسلا نيبو منيب قرافلاو . داقتعالاو قطنلاو لمعلا وه : اولاق

 طقف رارقالا وه نام الاف اندنعام ىلا رظنلاب امأ . ىلاءت هللا دنعام ىلإ رظنلاب انلق اک هک اذهو . هلاك ىف اطرش اهواعج

 ناف « مثصلل دوجسلاك هرفك ىلع لدب لعف هب نرتقا نإ الإ رفكبهيلع كحي ملو اين دلا ىف ماكحألا هيلع تيرجأ رقأ نف

 ىلا. رظنل ابف نامي الا هنع ىنن نمو « هرارقإ ىلإ رظنلابف نالا هيلع قلطأ نف قسفلاكرفكلا ىلع لديال لعفلا ناك
 تتبثأو . هتقيقح ىلا رظنلابف هنع هافن نمو « رفاكلا لمف لمف هنأ ىلا رظالابف رفكلا هيلع قلطأ نمو « هلاك

 . صقنيو ديزي نالا نأ ىلإ فلسلا بهذف ىناثلا ماقملا امأو . رفاكالو نمؤمال قسافلا : اولاقف ةطساولا ةلرتعملا
 قيدصتلا نأ راتخلا نيظالاو : نيدلا ىح خيشلا لاق . اكش ناك كلذ لبق'ىتم !ولاقو نيملكستملا رثكأ كلذ ركنأو

 . ةيبشلا هي رتعي ال ثيح هريغ نامي ا نم ىوقأ قي دصلا ناما ناكاذهلو « ةلدآلا حوضوو رظنلا ةرثكب صقنيو ديزي

 اصالخاو انيقب مظعأ نام إلا نايح الا ضعب ىف نوكي هنإ ىتح ٠ لضافتي هبلق ىف ام نأ معي دحأ لك نأ هديؤيو
 ىزورملا رصن نب دم لقن دقو . امترثكو نيهاربلا رويظ بسح ةفرعملاو تب دصتلا ف كلذكو ءابضعب ىف هلم الكوتو
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 هفئصم ىف قاذرلا دبع هب حرص فلسلا نع لقن امو « كلذ وحن ةمثألا نم ةعامج نع « ةالصلا ردق مظعت , هب اتك ىف
 . مرصع ىف راصمألا ءابقف ءالؤهو : مهريغو رمعمو جرج نباو یعازوالاو سنأ نب كلامو ىروثلا نايفس نع

 ممديغو ديبع ىو هيوهار نب قمحإ و لبنح نب دحأو ىعفاشلا نع « ةنسلا باتتك» ىف ىئاكل اللا ساقلا وبأ هلقن اذكو
 تيأر اف راصمألاب ءابلعلا نم لجر فلآ نم رثكأ تقل : لاق ىراخبلا نع ححصلا هدنسب ىورو « ةمئآلا نم

 كلذ لقن ىف اك-'االلاو متاح ىنأ نبا بنطأو . صقنيو ديزيو « لمعو لوق ناعإلا نأ ف فلتخي مهنم ادحأ
 ليضف هاكحو . نيعباتلاو ةباحصلا نم عامجإلا هيلع رود, نم لكو نيعباتلاو ةياحصلا نم ريثك عج نع ديز اسآلاب

 ان ريخأ مصآلا سابعلا وبأ انئدح : ىعفاشلا بقانم ىف كاملا لاقو , ةءامجاو ةنسلا لهأ نع عيكوو ضايع نبا
 ىعفاشلا ةمجرت ىف ميعن وبأ هجرخأو . صقنيو ديزنو « لمعو لوق ناعإلا : لوقي ىعفاشلا تعم : لاق عيبرلا

 ( انام اونمأ نيذلا دادزيو ل الت مث . ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب ديزي : دازو عيبرلا نع رخآ هجو نم ةيلحلا نم
 لباق لك ناف « لياقملا تبثي امتوبثيو « ةدايزلاب ةحرصم نآرقلا نم تايآب كلذل لدتسي فنصملا عرش مث . ةيآلا
 دواد وبأ هجرخأ ثيدح ظفل وه ( ناميإلا نم هللا ف ضغبلاو هللا ىف بحلاو ) هلق . ةرورض ناصقتنلل لباق ةدايزلل
 ةمامأ ىلأ ظفلو . « هللا ف ضغبلاو هللا ىف بحلا لامعألا لضفأ , هظفل و رذ نأ ثيدح نمو ةمامأ ىلأ ثيدح نم

 وحن سنأ نب ذاعم ثيدح نم ىذمرتللو . « نامإلا لكتسا دقف هلل عنمو هلل ىطعأو هلل ضفب أو هلل بحأ نم 8

 حومجا نب ورمع نع هلو هللا ركذ ىف هناسل لمعيو » ىرخأ ىف دازو « هلل حصنو » هيف دمحأ دازو ةمامأ ىلأ ثيدح

 هللا ف بحلا نام إلا ارع قثوأ » هعفر رازبلا ظفل و « هلل ضغبيو هتل بح ىتح ناعإإلا حرص دبعلا دجال » ظفلب

 ‹ صقنيو ديزي ناعإلا نأ ىلع كاذب لدتساو « راصنألا بح نامإلا ةيآ د فنصملا دنع ىتأيسو « هللا ف ضغبلاو
 « ىدنكلا ةريمع نبا ىأ ( ىدع نب ىدع ىلإ زيزعلا دبع نب مع بتكو) هلق . ناتوافتي ضغبلاو بحلا نآل

 روثذملا قيلعتلاو , هيلا بتك كلذلف ةريزجلا ىلع زيزعلا دبع نب ريع لماع ناكو « ةياحصلا دالوأ نم ىعبات وهو

 نب ىدع ىنثدح : لاق صاع نب ىسيع قيرط نم ا ناعإإلا باتيك ىف ةبيش ىلأ نب ركب وأو لبنح نب دمحأ هلصو
 ( ضئارف نام الل نأ ) هلق . خا « عئارشو ضئارف ناميالل ناف دعب امأ » زز علا دبع نب سع ىلا بتنك : لاق ىدع

 نامبإلا نإف ١ ركاسع نبا ةياور ىفو « نإ مسا هنأ ىلع بصنلاب ضئارفو « ماللاب تاياورلا مظعم ىف تبث اذك

 ىأ ( ضئارف) هلق . هيلا انرشأ ىذلا لوصوملا ءاج لوالابو « اهربخ ضئارفو نا مسا ناعإإلا نآ ىلع « ضئارف
 . تاب ودنم ىأ ( اننسو ) « ةعونم تايبنم ىأ ( ادودحو ) « ةينيد دئاقع ىأ ( عئارشو ) « ةضورفم الامعأ

 ريخأت زيوجت ىلع « ةلمج محل ةمولعم تناك اهوصأ نآل « اهوصأ ال اهعيرافت نيبأ ىأ ( اهنيبأسف شعأ ناف ) هلق

 ناب لوقي نمم ناك زيزعلا دبع نب سع نأ رثالا اذه نم ضرغلاو . قةحتت مل انه ةجاحلا ذإ باطخلا تقو نع نايبلا
 ىلع امأو « نيتياورلا ىدحإ ىلع اذهو : ىنامركلا لاق . لمكتسي ملو ليكتسا : لات ثيح صقنيو ديزي ناعإلا
 هلوق وهو كلذب رعشي همالك رخآ نكل : تلق . ضئارفلا ريغ ناعإلا لعج هلال كلذ علم دقف ىرخأآلا ةياورلا

 نم ابنأ دارملاف . ناتياورلا قفتت اذمو . « ناعإلا ليكتسا دقف » ابعم امو ضئارفلا ىأ « اهلكتسا نف »
 ( يلق نئمطيل نكل و : مالسلا هيلع ميهاربإ لاقو ) هلق . اناعإ ناعإلا تالكم ىلع قلطأ عراشلا نآل , تالكمملا
 هلوق : لاق ديعس ىلإ حيحصلا هدنسب ريرج نبأ ىورف < ةيآلا هذه امهريغو دهاجمو ريبج نب ديعس ريسفت ىلإ راشأ
 مالسلا هيلع مهاربإ نع كلذ تبث اذإو « ىناعإ ىلإ انام دادزأل : لاق دهاجم نعو . ىيقي دادزي ىأ ىلق نئمطيل
 نيب و ةيآلا هذه نيب فنصملا لصف امتإ و . كلذ هيلي انيبن نع تبث هن أك ناك. تلم عابتاب مآ دق هلي انيبن نأ عم -
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 نبا وه (ذاعم لاقو ) هلق . ملعأ تاو . ةراشالاب هذه نمو صنلاب كلت نم ذخؤي ليلدلا نال اهلبق ىتلا تايآلا
 : لاق لاله نب دوسلا ىلإ حيحص دنسب اضيأ ركب وبأو دمحأ هلصو روكذملا قيلعتلاو ٠ ليصآلا كلذب حرصو « لبج
 سلجا : هناوخإ نم لجرلل لوقي لبج نب ذاعم ناك : اهل ةياور ىو « ةعاس نمؤنانب سلجا » لبج نب ذاعم ىل لاق
 . هسفن ممأ دوسألا نأ ىلوآلا ةياورلا نم فرعو . هنادمحصو ىلاعت هللا ناركذيف ناسلجيف ٠ ةعاس نموت انب
 ناك هنوكل نامإلا لصأ ىلع لمحال هلال , ةرهاظ هنم ةلالدلا هجوو . هريغل و هل كلذ لاق ذاعم نوكي نأ لمتحيو
 قلعتال : ىبرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا لاقو . ىلاعت هللا ركذب انا دادزب هنأ ةدارإ ىلع لمح امن إو « نمؤم ىأو انمؤم
 ظن الك اددجب ادبأ نوكي مث  اضرف ةرم لوأ ىف نمؤي دبعلا نال « ناميالا ديدجت دارأ ا] اذاعم نآل « ةدايزال هيف
 اذه ( هلك ناعالا نيقيلا : دوعسم نبا لاتو ) مق . ناعإ ناعالا ديدحت نآل ًارخآ هتيثأ الوأ هافن امو « ركف وأ
 يلح لا ىف معن وبأ هجرخأو . نامإلا فصن ربصلاو : هتيقبو « حيحص دنسب ىنارطلا هلصو رثأ نم فرط قيلعتلا
 , ةراشالاب لدبام ىلع راصتقالا ىف هتداع ىلع فنصملا ىرجو . هعفر تيلي الو . اعوفم هثيدح نم دهزلا ىف قمبلاو

 نع مکع نب هللا دبع قيرط نم دمحأل ناعإلا ىو . ةئرجتلا ف حرص فصنلا ظفل ذا « ةحارصلاب لديام فذحو
 هركذم مل و « دوصقملا ىف حرصأ اذهو « حيحس هدانسإو « اهقفو انيقيو اناعإإ اندز مهلا » لوقي ناك هنأ دوعسم نبأ
 دارم نأب بيجأو . قيدصتلا درج وه ناعإلا نإ : لوقي نم رثآلا اذهب قلعت : ( هيبنت ) . هيلا ترشأ امل فنصملا
 « ةحلاصلا لامعألاب هللا ءاقلل اهلك حراوجلا تثعبنا بلقلا نقيأ اذاف . ناعإلا لصأ وه نيقيلا نأ دوعسم نبا
 لاقو ) هلق ٠ رانلا نم ابرهو ةنجلا ىلإ اقايتشا راطل ىغبني اک بلقلا ىف عقو نيقيلا نأ ول : ىروثلا نايفس لاق ىتح
 ريرقتلا اذبيو . ةحلاصلا لامعألا ىلع ةبظاوملاو ةئيسأا لامعالاو كرشلا نع سفنلا ةياقو ىوقتلاب دارملا ( ملا رمع نبأ
 غلب نينمؤملا ضعب نأ ىلا ةراشإ هيفف « ددرت ىأ ةفيفخلا فاكلاو ةلمهملاب « كاح » هلوقو . فئصملا لالدتسا حصي
 دنعو « اعوفرم ساونلا ثيدح نم ملسم دنع رمع نبا لوق ىنعم درو دقو . غلبي ل مهضعب و « هتقيقحو ناميإلا هنك

 لجرلا نوكيال » ملي هللا لوسر لاق : لاق ىدعسلا ةيطع ثيدح نم ىذمرتلا نسحو « ةصباو ثيدح نم دمحأ

 وثأ ىلع رصتقا اذهلف ‹ فنصملا طرش ىلع ءىش امف سيلو « سأبلا هب امل ارذح هب سأب الام عدي ىتح نيقتملا نم
 مامت » لاق ءادردلا ىلأ نع ىوقتلا باتكىف ايندلا بأ نبا جرخأ دقو . الوصوم نآلا ىلإ هرأ ملو ءرمع نبا
 ( دهاجم لاتو ) هل . « امارح نوكي نرأ ةيشخ لالح هنأ ىرتام كرتت ىتح هللا قت نأ ىوقتلا
 ةنسلاو باتكلا نم ةلدآلا هيلع ترهاظت ىذلا نأ دارملاو « هريسفت ىف ديمح نب دبع قيلعتلا اذه لصو
 رثأ ىف تاياورلا عيمج ىف حيحصلا لصأ ىف عقو : ىنيقابلا مالسالا خيش لاق : ( هيبنت ) . مهلك ءايبنالا عرش وه
 اند هايإو دماي كانيصوأ ل عرش دهاجم لاتو : هظفل نأ كلذو « هنايبل ضرعت نم لق فيحصت اذه دهاجب
 . مهريسافت ىف رذنملا ناو ىربطلاو ىنايرفلاو ديمح نب دبع هجرخأ اذك هءايبن أو دماي كاصوأ باوصلاو . ادحاو
 دارفالا نم عنامالو . ىهتت | ةعامجركذ قايسلا ىف نأ عم هدحو حونل ريمضلا دهاجم درفي فيكو « مالكلا ميقتسي هبو
 ىف درفأ احون نآل عنتمي ال ريمضلا دارفإو « عبت نوقابلاو بطاخلا ةدارإ ىلع عمجلاب ةبآلا ظفل ناك ناو « ريسفتلا ىف
 هللاو . ىنعملاب فنصملا دنع !روكذم نوكي نأ هظفل فالخب ريسافتتلا ءىج نم ركذام ةياغو « فيحصتلا نيعتي ملف ةيآلا
 هللا اودبعيل الإ اورمأ اموإل ةيألا هذه ناعإلا ىف لخدت لامعالا نأ ىلع امهريغو دمحأو ىعفاشلا لدتسا دقو . لعأ
 لاقو) هلق . ةنسلا باتتك ىف لالخلا هجرخأ . ةيألا هذه نم جحأ مهيلع سيل : ىعفاشلا لاق (ةميقلا نيد - هلوق ىلإ -
 ةعرشلاو « حضاولا قيرطلا ىأ ليبسلا جاهنالاو . حيحص دنسب هريسفت ىف قازرلا دبع قيلعتلا اذه لصو ( سابع نبا
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 فالتتخالا ىلع لدي اذه : ليق ناف : بتم ريغ رشنو فل هيف اذه ىلعف < نس ىأ عرش دقو « ىنمم ةعيرشلاو
 وهو عورفلا ىف اذهو « فالتخا هنف .اسنالا نيب سيو نيدلا لوصأ ىف كلذ نأب بيجأ . داحتالا ىلع هلبق ىذلاو
 خسنلا هلخدي ىذلا

 ك اعإ € د ra e ل ۰

 ىضر رع نبا نع دلاخ نب ٌةَمرُكَع نع نايس یا ني 2 ا ا لاق دوف ی ا دیبع اشم -- ۸
 وسر ادم ناو هللا الإ لإ ال نأ داهمت : سمح ىلع مالنإلا 4 » ملي ا لوسر لاق : لاق امهنع هلل
 « َناْضَمَر ماوّصو « ماو ٠ اك لا ءاتيإو « ةالصلا ماقإَو « للا
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 الو « هفذح هباوصو شحاف طلغ وهو « باب انه خيسنا| نم ريثك ىف عقب : ىوونلا لاق ( گنا ؟ؤاعد) هلق
 نكم و « رذ ىنأ ةياور اهم « ةلصتملا تاياورلا نم ريثكىف باب تبث : تلق . انه هل قلعت ال ذا انه باب لاخدإ حصي
 Sill ؟ؤاعد هلوةف اذه ىلعو « هفذحب ىربرفلا ىلع ةعومسم ةخسن ىلع فقو هنا : ىامركلا لاق نکل « همجوت
 ر رج نبا هلصو دقو « ريسفتلا لقني ثيح فطحلا ةادأ فذح ىف هت داعی هلبق ام ىلع هفطعو « سابع نبا لوق نم
 هللا رخأ . مناع الول : لوقي لاق ( كاعد الو ىر مكب أبعي ام لق إل ىلاعت هلوق ىف لات سابع نبا لوق نم
 هقاطأ دقو لمع ءاعدلا نأ فنصملل ةلالدلا هجوو . اضيأ مه أبعي مل نينمؤملا نام الولو « مهب أبعي ال هنأ رافكلا
 ىلا فاضم ردصم انه ءاعدلا : هريغ لاقو . سابع نبا ريسفت ىلع اذهو « لمع ناميالا نأ قالطإ حصيف ناعإلا ىلع
 نم نمؤيف لوسرلا وعدي نأ الإ رذع هللا دنع كلا سيل ىنعملاف « ناعإلا ىلا قالا لسرلا ءاعد دارملاو « لوءفملا
 هديؤي و . ةعاطلا انه ءاعدلا ىنعم : ليقو . كلامزال باذعلا نوكي فوسف م ميذك دقف . رفكن م رفكي و نمآ
 ‹ ( نايفس ىبأ نب ةلظنح ) هلق . ديج دنسب ناسلا باحسأ هجرخأ « ةدابعلا وه ءاعدلا نا » ريشب نب ناهنلا ثيدح
 ةريغملا نب ماشه ن صاعلا نب ديعس نبا وه دلاخ نب ةمركعو < ىحبا ةيمأ نب ناوفص ةيرذ نم ىكم ىشرق وه
 « فيعض وهو « ىوزخمنا ةريغملا نب ماشه نب ةملمم نب دلاخ نب ةمركع هتقبط ىفو « هيلع قفتم ةقث وهو « ىورخلا
 داز . رع نبا نع فيعضلا وري لو « امهخويشب ناقرتفيو « هسابتلا ةدشل هيلع تببت « ىراخبلا هل جرم لو
 و ا نب هللا ديعل لاق الجر نأ اس رال ثدحب داخ نب ةمركع تع : لاق ةلظنح نع هتياور ىف سم
 . متاعد ىأ (سمخ لع) هلق . قيببلا هركذ يكح لئاسلا لجرلا مسا : ( ةدئاف ) . ثيدحلا رك ذف .. تعم ىنإ : لاقف
 ةداهشلا ىلع ةينبم ةروك ذم ا ةعب رألا ليق ناف . ناكرأ ىأ ةسمخ ىلع ملل ةياور ىفو . هتياور ىف قازرلا دبع هب حرصو
 ىلع رم ءانتبا زاوجم بيجأ ؟ دحاو ىمس.م ىف هيلع ىنبم ىلآ ینہم مضي فيكف اهدوجو دعب الإ اهنم ۔یش حصي ال ذإ
 نم ريغ عومجا نا تا ٤ هلع یہا ريغ نوكب نأ دب ال يلا : ليق ناف رک ھا نيرمآلا ىلع یہی أ

 , ناكرأ ةيقبلاو طسوأ اهدحأ ةدمعأ ةسمخ ىلع لعحي رعشاا نم تيبلا هلاثمو . عملا ثيح نم نيع < دارفتالا ثيح
 « تيبلا ىمسم طقس طسوالا طق اذاف ؛ ناكرآلا نم طقس امهم طةسولو دوجوم تيبلا ىمسف اباق طسوالا ماد اف
 لصأ سالا هناكرأو هسسأ ىلا رظنلابف اضيأ د . ءايشأ هدارفأ ىلأ رظنلابو , دحاو “ىش هعو ىلا رظنلاب تيبلاف
 , لاوحألا ضعب ىف الإ نيعتي الو ةيافكض رف هنال دابجلا ركذي م ( اهدحأ ) : ( تابيبنت ) . ةلمكتو عبت ناكرآلاو
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 ناعالا باك ۲

 برغأو . نسحلا لمعلا نم دامجلا ناو : هرخآ ىف قازرلا دبع ةياور ىف دازو « لئاسلا باوج سع نأ هلعج اذهلو

 دابجلا ضرف نال « أطخ وه لب ءرظن هيفو « داہجلا ضرف لبق مالسإلا لوأ ناك ثيدحلا اذه نأ معرف لاطب نبا

 ىلع كلذ دعب جحلاو كلذ دعب ةاكزلاو مايصلا ضرف ايفو « ةيناثلا ةنسلا ف ناضمر ىف تناك ر دو « ردب ةعقو لبق ناك

 ىلع عفرلا زوجم و ٠ سمخ نم لدبلا ىلع ضوفخم اهدعب امو « هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش » هلوق ( ابا ) . حيحصلا

 . هللا الإ لإ ال نأ ةداهش اهدحأ ريدقتلاو « أدتبلا فذ ىلع وأ . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش اهنم ريدقتلاو « ربخلا فذح

 دارملا نأب بيجأ ٠ مالسلا هيلع ليربج لاؤس هنمضت ام كلذ ريغو ةكئالملاو ءايبنآلاب ناميإلا رک ذی مل : ليق ناف

 باب نم وه : هلصحم ام ىليعامسالا لاقو . تادقتعملا نم ركذ ام عيمج مؤلتسيف « هب ءاج ايف لوسرلا قيدصت ةداهشلاب

 عيبج ديرتو دمت ةلاسرب تدهش : الثم لوقت !ذكو « ةحنافلا عيمج ديرتو دخلا تأرق : لوقت اك هضعبب “ىشلا ةيمسن

 جارخإ ةاكرلا ءاتياب دارملاو اهب نايتإلا قلطم وأ اهيلع ةموادملا ةالصلا ماقاب دارملا ( اهللاث ) . ملعأ هللاو . ركذ ام

 ء ةلاسرلا ىلع ديحوتلاب رارقإلا مدقت مالسإلا ةمص ىف ىنالقابلا طرتشا ( اهعبار ) . صوصخم هجو ىلع لاملا نم ءزج

 صيصخت هنم دافتسي ( اهسماخ ) . لمأتيلف ٠ امبقرف اذا اهاجما دادزبو « هبجو ناب هيف ققد اذا هنأ عم « عباتي ملو

 نأ هموهفمو « ركذام رشاب نم مالسإ ةعص ىضتقي ثيدحلا مومع نال « نآرقلا قوطنم صوصخ ةنسلا موهفم مومع

 ررقت ام ىلع « مهتايرذ مانعبتأو اونمآ نيذلاو إل ىلاعت هلوقب صوصخ مومعلا اذهو « هنم حصي ال هرشابي مل نم

 ةياور نم ملسم ىف عقو نكل « هبي رت ىراخبلا ىنب هيلعو « موصلا ىلع جحلا دقت انه عقو ( اهسداس ) . هعضوم ىف

 : رمع نبأ لاقف « ناضمر مايصو جحلاو : لجر لاقف لاق , جحلا ىلع موصلا ميدقتب سمع نبا نع ةديبع نب دعس

 ' ىف ىلا ةلظنح ةياور نأب راعشإ اذه ف . یتا . لم هللا لوسر نم تعم اذ كمه « جبحلاو ناضمر مايص ءال

 دعبيو . هيسن مث كلذ رضح وأ « سلجلا ددعتل لجرلا ىلع سمع نبا در عمسي مل هنآل امإ « ىنعملاب ةيورم ىراخبلا
 هدعب هجوو « لجرلا ىلع هدر دنع اهدحأ ىسنو نيبجولا لع لب ىنلا نم هعمس سع نبا نوكي نأ مہضعب هزوج ام

 ةلظنح قيرط نم لسم ةياور فو فيبك « ناحصلا ىلا هقرطت نم ىلوأ ىناحصلا نع ىوارلا ىلا نايسفلا قرطت نأ
 هلأ ىلع لاد هعيونتف « لبق ناضمر موص لعج هنأ _ ةلظنح نع رخخآ هجو نم ةناوع ىنألو « جحلا ىلع موملا مدقتب

 ةثالث ىلع هعمس ىناحصلا نإ لاقيفأ ء ةاكرلا ىلع مايصلا ميدقتب ريسفتلا ىف ىراخبلا دنع عقو ام هديؤيو . ىنعملاب ىور

 لعأ هللاو . دعبتسم اذه ؟ هجوأ

 ىلا رومألا نايب دارملاو « سنجلا ةدارإ ىلع دارفإلاب « ناعإلا رمأ » ىنممشكللو ( ناميإلا رومأ باب ) هلق

 ثيدحل اهتلسانمو ةيالا هذه لالدتسالا هجوو . ضفخلاب (ىلاعت هللا لوقو) هلق . نامالل ىلا ر ومالاوناعإلا یھ



 هذ ٩ كثيدحلا

 التف ء ناميإلا نع لب ىنلا لأس رذ ايأ نأ دهاجم قيرط نم هريغو قازرلا دبع هاور ىذلا ثيدحلا نم رهظت بابلا
 ةيآلا نأ همجوو < را فلؤملا a تا اجرو , اهرخآ ىلا ( ىبلا سيل و هيلع

 مهف اوكرتو اولعف اذاف « ةئيسلا لامعألاو كرشلا نم نوقتملا دارملاو « تافصلا هذه بامسأ ىلع ىوقتلا ترصح

 را ياو حاد دعنا لا ماس هن لاعألا نأ ثيدحلاو ةبآلا نيب عماجلاو . نولماكلا نوئمؤملا

 يعايد هوما نانا قيدصتلا ركذ نتملا ف سيل : ليق ناف . ناعإلا ىمسم ىف ةلخاد

 حلفأ دق إل هلق . امات هقسي ملو هلصأ رك ذي ىذلا نقملا هيلع لمتشا ام لالدتسالا رثكي فنصملاو « هريغو لسم
 ىف فوذحلا تيثو «( نونمؤلا حلفأ دق ) هللا لوقو ريدقتلاو « زئاج فذحلاو «فطع ةادأ الب هركذ (نونمؤملا

 ىلا حلفأ دق هلوقب نوفوصوملا مه نوقتا ىأ « نوقتملا هلوقل اريسفت كلذ ركذ نوكي نأ لمتحو « ليصألا ةياور
 لک دع هنأ نابح نبا ركذ مث نمو « امبمشو نيتبآلا نيتاه نم بعشلا دع ناكمإ ىلا راشأ فلؤملا نأكو . اهرخآ

 تضلبف رركملا فذحو < ناعإلا نم لب هللا لوسر اهدع ةعاط لكو ٠ نامي إلا نم هباتک ىف ىلاعت هللا اهدع ةعاط

 (00نيعيدمو اعيس
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 نيب ةبعش هايحلاو « ةبمش نوتسو "مضي ناعإلا » لاق هي ئبلا نع هنع هلا ىضر ةريرُه ىبأ نع اص ىبأ نع
 » ناعولا

 ةلقتسملا نوتملا نم ىراخبلا هل هجرخأ ام عومجو . هە د عقو ثيدح لوأ اذه ( ةريره يأ نع) هلو
 فتي : ىبلا دبع نب لاق اريك افالتخا همسا ىف فلتخا دقو . ريرحتلا لع ايدج نوعب رأو ةتسو ت ودح ةئاهب رأ

 ىف ىزوجلا نبا درسو : تلق . الوق نيرشع ىلع هيف فلتخا « هما ىف فلتخا ام لثم مالسإلاو ةيلهاجلا ىف مسا ىف

 بیذہت ىف هتمجرت ىف امتعج دقو : تلق . الوق نيثالث نم ثكأ غلبت : ىوونلا لاقو « رشع ةينامت ابنم حيقلتلا
 ركحب ( عضب ) هلق اعم هيبأ مسا ىفو همسا ىف فالتخالا ىلع لوم خیشلا مالك نكلو « كلذ غلبت ملف بيذهتلا

 ىلإ : هديس نبا لاتو < . زاوقلا هب مرج اک عسا ىلا ثالثلا نيب امب ديقم مهم ددع وهو « ةغل حت :هلا ىحو « هلوأ

 : ليلخلا نعو . ةعست ىلا ةعبرأ نم لبقو . ةرشع ىلا نينئا نم : ليقو . ةعست ىلا دحاو نم : ليقو . رشعلا

 امو . © نينس عضب نجسلا ىف ثبلف ال ىلاعت هلوق ىف نورسفملا هيلع قفتا ام زازقلا هلاق ام حجرتو . عبسلا عضبلا

 بابعلا ىف یلاغصلا لقتو « اعوفرم ىربطلا هاور !ذكو « ركب یال كلذ اولاق اشيرق نأ حيحص دنسب ىذمرتلا هاور

 لاقي : لاقف ديز وبأ هزاجأو : لاق . عنتما ن رشملا زراج اذاف « نيرشعلا نود امب و ةرشعلا نود ا صاخ هنأ

 عضب لاقي الو « نيعستلا ىلإ تارشعلاب صاخ وهو : ءارفلا لاقو . ةأرما نورشعو عضب و الجر نورشعو ةعضب

 مل ( نوتسو ) هلق . ليوأت ىلإ جاتحيو ثينأتلا ءاتب ةعضب تاياورلا ضعب ىف عقوو . فلأو عضب الو ةامو
 ناجلس نع ميلا ديدشتو ةلمهملا رسكب - ىناملا ىحي هعباتو « كلذ ىف فل ملا خيش خيش سماع بأ نع قرطلا فلتخت

 « نوعبسو عضب وأ نوتسو عضب : لاقف لالب نب نابلس نع ور ع نب رشب قيرط نم ةناوع وبأ هجرخأو « لالب نا

 ةثالثلا ناسلا باحصأ هاورو « رائيد نب هللا دبع نع ملاص ىنأ نب ليس قيرط نم راسم ةباور ىف ددرتلا عقو اذكر

 ةطوطخلا ضابرلا ةخسن نع انه امو ؛ ٠ نيستو امت » ةعوطملا خسنلا ىف )١(
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 « نوعبسو عبسوأ نوعبسو تس قيرط نم هحیح ىف ةءاوع فالو و . كش ريغ نم نوعبسو عضب : !ولاقف هقيرط نم
 نکل اضيأ ددرتف هنع ورمع نب رشب ةءاور نم انركذ أل رظن هيفو ٠ كشي مل ناياس نال ىراخلا ةياور قبلا جدد

 فلاخنال اهت ىلعو « ةلولعف نوتسو عبدأ ظفلب ىذمزلا ةيا'ور امأو . هف كوكشم هءادعامو نقلا هنأب حجري
 ذإ « ميقتسيال - ضايع مث ىميلحلا هركذ اك  ةقث ةدايز اهنوكل نوعبسو عضب ةياور حيجرتو «ىراخبلا ةياود ٠

 نبل 00 ىراخبلا ظن فوفش نيبتي اذه. و . جرخلا داتا عم امسال . اهب مزجلا ىلع رمي مل اهداز یذلا
 ايحلاو ) هلق ٠ ها هلم تالا نلف اأ اب ا ( ةبعش) هلق نقبتملا هن وكل لتآلا حالصلا
 CC ىثلا كرت درج ىلع قلطي دقو . هب باعي انو ا ي ناكل او نيف هلا نقولا
 اذهلو قحلا ىذ قح ىف ريصقتلا نم منع و ٠ حيبقلا بانتجا لع ثعبب 0 هلا ىو . همزاول نم وه امت] كرتلاو
 هنأب بيجأ 8 ناعالا نم ةع امج فكف را رل نم ءاحلا + لف ناق: هك يخ ءال ا و رخآلا قيدحلا ق دأج
 ناميإلا نم وهف , ةينو ملعو باستاكا ل ! جات عرشلا قفو ىلع هلاعتسا نكل و . اقلخت الخ نوكي دقو ةزيرغ نوكي دق
 لعف وأ قحلا لوق نع علم ٠ ءايح بر : لاقي الو . ةيصءملا لعف نع !رجاحو ةعاطل' لعف ىلع اثعاب هنوكلو اذهل

 فاخم ىلا ذإ « بعشلا قاب ىلا ىعادأاك هنأب بيجأ ؟ انه ركذلاب هدرفأ مل : لبق ناف « ايع رش سيل كاذ نال « ريخلا

 « نام إلا نم ءايحلا باب » ىن ءايحلا نع مذ ىف دير م ىتايسو . قفوملا هللاو ؛ يجز و رمت يف ةرخآلاو ايندلا ةحيضف
 ش اباب رشع دحأ دعب

 دارملا وه كلذ نوكب كسلا ىو . داهتجالا قيرطب بعشلا هذه رصح ةعاج فلكت : ضايع ىضاقلا لاق ( ةدئاف )
 ؛ دحاو طم ىلع بعشلا دع نم قفَس فش ملو . هل . نام دا ىف ليصفتاا لع كلذ رصح ةفرعم مدع حدقي الو « ةبوعص

 وهو « هركذأ ام هودروأ ام تصخل دقو « همالك نم اہ انب ی اع فق ننک : نابح نبا ةقيرط باوصل !! ىلإ امرقأو

 ‹« تايئلاو تادقتعملا هيف باقا لامعاف . نديلا لامعأو . نادللا لاعأو . بلقلا لابعأ نع عرفنت بعشلا هذه نأ
 هلک سبل هنأب هديحوتو هتافصو هتاذب نامإلا هيف لخدبو . هاب ناعإلا : ةلصخ نيرشعو عب رأ ىلع

 ناعالاو . هرشو هريخ ردقلاو . هلسرو . هنالكو : هتكلئالع نامإلاو . هنودام ثودح داقتعاو « ءىث

GEو ةنجلاو ‹ طارصلاو « نازملاو . باسحلاو . روشنلاو . ثعبلاو « ريقلا ىف  

 a : يي لخديو ٠ هميظعت داقتعاو ملي ىنلا ةبجعو . هيف ضغبل لاو بحلاو . هللا ةيحمو

 . ريصلاو . ركشلاو . ءاجرلاو . فوخلاو . ةبوتلاو . قافنلاو ءايرلا كرت هيف اديو « صالخإلاو
 رو ل تا بج و تالا و ءاضقلاب اضرلاو
 . ديحوتلاب ظفلتلا : لاصخ عبس ىلع لمتشتو ناسللا لاعأو ى بضغلا كرتو . دقحلا كرتو . دسحلا كرتو
 نديلا لامعأو . وغللا بانتجاو .رافغتسالا هيف لخديو . ركذلاو . ءاعدلاو . هميلعتو . للعلا لعتو . نآرقلا ةوالتو

 لخديو « اكحو اسح ريبطتلا : ةلصخ ةرشع سمح ىهو نايعالاب صتخمام اهنم « ةلصخ نيثالثو نام ىلع لمتشتو
 لخديو «دوجلاو . باقرلا كفو . كلذ_كةاكرلاو . الفن و اضرف ةالصلاو . ةروعلا رتسو . تاساجنلا بانتجا هيف

 فاكتعالاو . فاوطلاو . كلذك ة رمعلاو « حلاو . الفن و اضرف مايصإاو . فضلا مار ک ]و ماعطلا ماعطإ هيف

 , ناعلا ف ىرحتلاو ء رذنااب ءافولاو . كرشلا راد نم ةرجحلا هيف لخدب و . نيدلاب رارفل او . ردقلا ةليل ساقلاو
 لايعلا قوم مايقلاو ‹ حاكدلاب ففعتلا : لاصخ تس ىهو « عابتالاب قلمتيام اهنمو .تارافكلا ءادأو



 ة# ٠ ثب دملا

 قلعتيام اهنمو . ديبعلاب قفرلا وأ ةداسلاةعاطو . مح رلا ةلصو . دالوال] ةببرتو . قوقعلا بانتجا هيفو « نيدلاولا
 نيب حالصإلاو . سالا ىلوأ ةعاطو . ةعاجلا ةعب امو . لدعلا عم ةيمإلاب مايقلا : ةلصخ ةرشع عبس ىهو ؛ ةماعلا
 . ركنملا نع ىهلاو فورعملاب سالا هيف لخدي و « ربلا ىلع ةنواعملاو . ةاغبلاو جراوخلا لاتق هيف لخديو « سانلا
 . راجلا مارك]و . هئافو عم ضرقلاو . سخا ءادأ هنمو « ةنامألا ءادأو . ةطب ارملا هنمو « دابجلاو . دودحلا ةماقإو
 . مالسلا درو . فارسإلاو رذبتلا كرت هنمو « هقح ىف لاملا قافنإو . هلح نم لاملا عنج هيفو « ةلماعملا نسحو
 « ةلصخ نوتسو عسن هذبف . قيرطلا نع ىذألا ةطامإو وللا بائتجاو . سانلا نع ىذألا فدكو . سطاعلا تيمشتو
 ةياور ف : (ةدئاف) . ملعأ هللاو . رك ذ ام ضعب ىلإ هضعب مضام دارفأ رابتعاب ةلصخ نيعبسو اعست اهدع نكميو
 ةت وافتم امبتارم نأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو « قيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو . هللا الإ هلإ ال اهالعأ , ةدايزلا نم ملسم

 ناف « نايعبات امال اص نأ نع رانيد نب هللا دبع : یهو « نارقألا ةياور روكذملا دانسإلا ىف : ( هيبنت )
 نوقابلا اهلخد دقو ةنيدملا لهأ نم هاهتنم ىلا نابلس نم هلاجرو « جبدملا نم راص هنع ملاص ىنأ ةياور تدجو

 ب 5 7 قا ج و 7 1

 عليو هناسل نم نوملشلا مس نم مشل تيس ب 4

 ۳ ت 1 ا 05 0 0 0 ا 5 س
 هلا دبع نع ىعشلا نع ليعام إو رفسلا ىبأ نب وللا دبع نع ةه انثدح لاق سابإ ىلإ نب مدا و - ٠

 ت م 2 - 2 ا م 1 - ا 0.

 رجه نم ”رجاملاو ءو هامل ني نودي ميس نم شما » لاق تي بلا نع امهمع هللا ىضد وررلع نب
 ىنلا نع هلل دبع تعمس : لاق صاع نع د چ يدا وأ لاقو هللا دبع وأ لاق . « هنع هلا ا

 تی 0 3 3 ت 1 ۳ ع 8

 2 ىبنلا نع هللا دبع نع ساع نع د واد نع : لعالا دبع لاقو : ا

 1 1 ١ ١ [ 54م4 : ىف هفرط _ ٠١ ثيدحلا ]

 فأ ) هلق ٠ هيف فرصت ريغ نم ةجرت ثيدحلا ظفل لمعتسا ( ملل ) هلوق . ةياورلا هب تأت مل نكل « ثيدحلا
 نب ديعس همسا ( رفسلا نأ ) لو . نحرلا دبع هما ليقو . ةريخأ ءاي نيءاحلا نيب و نونلاب ةيهاث همسا ( سايإ
 نبا وه وربع نب هللا دبع و 5 ىعشلا نع امهالك ريدقتلاو 2 هيلع اقطع ةحتفلاب رورجم ليعامسإو , مدقت اک دمحم

 . ةيلوجرلا ىف لماكلا ىأ لجرلا ديز وحن لاكلل هيف ماللاو فلاآلا ليق ( ملسملا ) هلو . ىناص نبا ىلا صاعلا .
 : ىب اطخلا لاق  ناكرألا قاب ةاعارم عمكلذي دارملا نأب باج و . الماك ناک ةصاخ اذهب فصت نم نأ مزاتسي هنأب بقعتو
 ىنعم ىلع ءىثلا مسا .تابثإو . یتا . نيملسملا قوقح ءادأ ىلاعت هللا قوقح ءادأ ىلإ عج نم نيملسملا لضفأ دارملا

 همالسإ ىلع اهب لدتسي ىتلا ملسملا ةءالعنيبي نأ كلذم دارملا نوكي نأ لمتعو « ممالك ف ضيفتسم هل لاكلا تابثإ
 ثحلا ىلا ةراشإلا كلذ دارملا نركب نأ لمتحو . قفانملا ةمالع ىف هلثم ركذ 5٠ هدي و هن اسل نم نيملسملا ةمالس ھو

 ىندالاب هيبنتلا باب نم « هبر ةلماعم نسح نأ ىلوأف هناوخإ ةلماعم نسحأ اذإ هنآل هب ر حم دجحلا ةلماعم نسح ىلع
 ىلعألا لع

 دشأ ملسملا هيخأ نع ىذألا فك ىلع ملسملا ةظفاحم نال « بلاغلا جرخم جرخ انه نيملسملا ركذ : ( هيبت )
 « بيلغتلا ريكذتلا عمجم نايتإلاو . هنع فكلا بحي نم مهيف ناكنار اولتاقي نأ ددصب رافكلا نالو « اديكأت



٣ | oناعإلا باتك -  

 « ا لاعفالا رثك أ نال ديلا اذ.كهو « سفنلا ىف امع ربعملا نال ركذلاب ناسللا صخو . كلذ ىف نلخدب تاملسملا ناف
 , دعب نيثداحلاو نيدوجوملاو نيضاملا ىف لوقلا هنكمي ناسللا نأل « ديلا نود ناسللا ىلا ةبسنلاب ماع ثيدسحلاو

 اعرش كلذ نم ىنثتسيو . مظعل كلذ ىف اهرثأ نإو « ةباتكلاب كلذ ىف ناسللا كراشت نأ نكم معن « ديلا فالخب
 , ةتكن لوقلا نود ناسللاب ريبعتلا فو . كلذل قحتسملا مسملا ىلع ريزاعتلاو دودحلا ةماتإ ىف ديلاب برضلا ىطاعت

 ديلا ايف لخديف « ةتكن حراوجلا نم اهريغ نود ديلا ركذ ىفو . ءازهتسالا ليبس ىلع هناسل جرخأ نم هيف لخديف

 قح ديغب ريغلا قح ىلع ءاليتسالاك ةيونعملا

 ريكو هو « قاقتشالا سينجت عيدبلا عاونأ نم هيف : ( ةدئاف )

 دحاولل انه هنلكل « نينثا نم لعف عوقو ىضتقر لعافملا ظفل ناك ناو « رجاحلا ىنعب وه ( رجابملاو ) هل

 ةرجملا هذهو « هنطو نم روجبم هنأ الثم هنطو ارجاه هنوك مزال نم نال هباب لع نوكي نأ لمتحو . رفاسملاك
 نم نيدلاب رارفلا ةرهاظلاو « ناطيشلاو ءوسلاب ةرامآلا سفنلا هيلا وعدتام كرت ةنطابلاف . ةنطاب و ةرهاظ : ناب رض

 ؛هيهاونو عرشلا ماوأ اولثت ىتح مراد نم لوحتلا درج ىلع اولكتي الثل كلذب اوبطوخ نيرجابملا نأكو . نتفلا

 ةرجملا ةقيقح لب ٠ كلذ كردي مل نم بواقل ابييطت ةكم تحت امل ةرجحلا عاطقنا دعب ليق كلذ نوكي نأ لمتحيو

 ماكحالاو محلا قاعم نم عماوج ىلع ناتلجلا ناتاه تلمتشاف « هنع هللا ىهمام جم نمل لصحت

 نأ ىلع . ةعوفرملا ثيداحألا نم مدقتام عيمج فالخ « لسم نع ىراخبلا دارفأ نم ثيدحلا اذه : ( هیبت )

 هنمأ نم نموملاو » احبج سنأ ثيدح نم كردتسملا ىف کاج لاو نابح نبا دازو ء رخآ هجو م هانعم اا

 ؛ دنه ىبأ نبا وه ( دواد انثدح ةيواعم وبأ لاتو ) ىإ5 . لعأ هللاو . هانعملهنمضتل انه هرصتخا هنأكو « سانلا
 هل هعامس نايب قيلعتلا اذه دارأو . لوصوملا دانسالا ىف روك دملا ىعشلا وهو سماع نع رك اسع نبا ةياور ىف اذكو

 نبا هاكح « ورمع نب هللا دبع نع لجر نع ىعشلا نع دواد نع هل دلاخ نب بيهو ةياور هيف ةتكنلاو « ىباحصلا نم

 ىذلا هللا دبع نأ ىلع رخآلا قيلعتلاب هبثو . هنم هعمسف هيقل مث« هللا دبع نع كلذ هغلب ىعشلا لعل اذه ىلعف « هدنم

 ى هی وهار نب قححسإ هلصو ةيواعم بأ نع قيلعتلاو « هقيفر ةياور ىف نيب ىذلا ورمع نب هللا دبع وه هتياور ىف ل |مأ

 ةينبلا هذه برو : لوقي ورمع نب هللا دبع تعمس » هظفلو هقيرط نم هح ىف نابح نبا هجرخأو ٠ هلع هدنسم

 نال « قالطإلا دنع ةقيقح سانلا مهف «لوصوملا ثيدحلا ىف اك نويلسملا انه سانلاب دارملاو . كثيدحلا لصأ الإ

 عم « قحب الإ وهو طرش ةدارإ ىلع همومع ىلع هلم نك و . نيبلسملا ريغ ىف لاك الو « لماكلا ىلع لمحت قالطإلا

 ملعأ ىلاعتو هلاحبس هللاو . ملسملا ىل اع دودحلا ةماتإ ءانثكسا نم هتمدق امل « لاح لك ىلع ةنيعتم طرشأ ا اذه ةدارإ نأ

 1 ا مالسإلا 2 اسوم ا -- 8

 ىلأ ن ثا دبع نب ةر E لاق ىنأ أنثدح لاق ا ثكيعس ن 3 ن ديعس اكرم —
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 66ه ١١-٠۲ كثيدحلا
 «ارقطن ءازلاو ةدحوملاب ديرب وه ( ةدرب وبأ انثدح ) هلق . هلبق ىذلا ىف ام هيفو « نونم وه ( باب ) هلق

 نايفس نب نسحلاو لسم هاور ( اولاق ) هل . ىرعشألا وه ىسوم وأو هسا ىفال هتيئك ىف هقفاو هدج هخیشو
 نم هدنم نبا هاورو « «انلق ١ ظفلب اذه هدانساب ىراخبلا خيش ديعس نب يح نب ديعس نع امهيدنسم ىف ىلعب وو

 « ىسوم وبأ لئاسلا نأ نيعتف « « تاق ١ ظفلب اذه ىح نب ديعس نع ظافحلا دحأ ©") ىقاسغلا دم نب نيسح قيرط

 لاول عااد: ةناخضلا نم همم فاو هن ذارأ ةياور ینو حرص هذهىف هلال تاياورلا نيب فلاخ الو
 ريمعو . نابح نبا هاور « رذ وأ اضيأ لاؤسلا اذه لأس دقو . مايو هنأ دارأ : ىراخبلا ةياور و « لئاسلا كح ف
 بيجأ . ددعتم ىلع لخدت نأ ىأ طرشو « درفم مالسإلا ليق نإ ( مالسإلا ىأ ) هلق < ىاريطلا هاور « ةداتق نبا
 نيظفللا نيب عماجلاو ؟ لضفأ نيملسملا ىأ : ملسم ةياور هديؤي و ؟ لضفأ مالسإلا ىوذ ىأ : هريدقت افذح هيف نأب
 .jy مالسإلا لاصخ ىأ : انه حارش اأ ضعب ريدقت نم ىلوأ ريدقتلا اذهو . ةلصخلا هذه ةلصاح ملسملا ةيلضفأ نأ

 ؟ كلذ ىف ةكحلا اف « ةلصخلا بحاصب باجأف لاصخلا نع لتس : لاقي ناب رخآ لاؤس هيلع مزلي هنأل ىلوأ هنإ تلق

 ( نيبرقألاو نيدلاوللف رخ نم مقفنأ ام لق نوقف اذام كنولأسي إل ىلاعت هلوق وحن قأتي هلأب باح دقو

 نيملسملا لاصخ ضعب نأ تيث اذإو . ليوأت ريغب هل اقباطم باوجلا عقي « مالسإلا ىوذ أب ردقتلاو « ةبألا

 ىنلاو ثيدحلا اذه ةبسا:م ررظتف « ناصقنلاو ةدايزلا لوبقب فنصملا دارم لصح ضعب نم لضفأ مالسإلاب ةقلعتملا

 ع لمفأ د درج مل: ليق ناف ٠ ملعأ هللاو ؛ نافدارتم هدنع مالسإلاو ناعإإلا ذإ « ‹ ناميإلا رومأ دادعت نم امبلبق امل هلبق

 هريغ نم لضفأ ريدقتلاو « زئاج هب ملعلا دنع فذحلا ناب بيجأ ؟ لمعلا نع انه
 نب ديعس نب صاعلا نب ديعس نب ناب أ هدج مسا روك ذمل ديعس نب ىتحو . نويفوك هلك دائسالا اذه ( هيبنت )

 ديعس نب يج هتقبط ىو . بوبأ ابأ ىنكي . ةيمعألا ةبسنلاب ا ااو , ىومآلا ةيمأ نب صاعلا
 ىو . اقرتفاذف اديعس ىمسي هنع یورب نبا هل سیلو « ىومألا ثيدح نم رثكأ باتسكلا اذه ىف هثيدحو « ناطقلا

 ىراصن آلا ديعس نب ىح امهو < نيذه ةقبط قوف ةقبط نم نكل < اسا نا ديعس نب ىع هل لاقي نم باتكلا

 . ةينكلاب ىراصضنالا نع زات و نايح وبأ ىميتلا ديعس نب ىحبو ٠ باتكلا لوأ لامعاألا ثيدح ىف قياسا
 قفوملا هللاو

 مالئبإلا نم ماسلا تا 5

 هلا ىضر ورع نب هللا دبع نع لا أ نع ديزي نع ٹا انثدح لاق دلاخ نب ورع اشو ١

 نمو تف رع قرم ىلع مالّسلا او مالا ”يي E ريح مالسولا ع هلع ی لا لاس الجر نأ مع
 « فزت 0

 [ 5*5 م2 ۲۸ : ىف ءافرص ٠١ ثيدحلا ]

 ناصع نع اأ نالا نمو لصقل( داال شو ق هلبق ىذلا ینام هيفو « نونم وه ( باب ) هلو
 نم ةحيحصلا ناسلاو نآرقلا ف دروام عبتت بعشلا ثيدح هناصقنو ناميإلا ةدايز ىلع فنصملا لدتسا الو . نامإلا

 اک ريخ مالسإلا ىأ لقي ملو « ماعطلا ماعطإ د هلوقب انه مجرتو « ا ولتو احيرصت باوبالا هذه ىف هدروأف « اهنايب 1

 قالوب ةعبط نع هأ . ىنابقلا ةخس ىف ىناسغلا هلوق )١(
3 



 ‹ ىنارحلاوه ( دلاخ نب ورم انثدح ) هلو . هررقنس اک نیلا وسلا ددعتو نيماقملا فالتخاب اراعشإ هلق ىذلا ىف

 بيبح ىنأ نبأ وه ديزي نع 2 رصم لهأ هيقف دعس نبا وه ( ثنللا ) هلق < اريك نم فيو: نيغلا حاف وهو

 ؛ عرش دلاو ديزي نب “ناه هنأ نابح نبا نو « رذ وبأ هنإ ليقو ءهمسا فرعأ مل( الجر نأ ) هلق ٠ اضيأ هيقفلا

 يأ راو لاا هلق مالا نانو ( يخ مالسإلا ىأ ) هلق ٠ كلذ وحنب تيجان كلل قدس نع لآن

 نمضتي ردقتلا عيونتف اضيأو « فذحلا ةرثك نم ارارف لوألا ىف لاصخ ريدقت رتخأ ملاعإو ؟ مالسإلا لاصخ

 ناب نريدقتلا نبذه تظحال اذإ : هل لاقيف . فلتخم باوجلاو دحاو ىنعمب نالاؤسلا : لاقف لأس نم باوج

 . ىقامركلا هلاق « ناسللا ةمالسل مالسلاو ديلا ةمالسل مزلتسم ماعطإلا ذإ « نامزالتم اههنأب قيفوتلا نكم و . قرفلا
 ظفل نيب ظحول نإ , ةيلضفالا نع لاؤسلا فالتخال فاتخا باوجلا نوكي نأ لمتعو . بلاغلا ىف دارأ هنأكو

 ةلب اقم ىف عفنلا ىنعم ريخلاو ٠ ةلقلا ةلباقم ىف باوثل! ةرك ىنعع لضفلا : قامركلا لاقو . قرف ريخ ظفل و لضفأ

 0 لك صتخا اذإ الإ متيال قرفلا ناب ضرتعاو . اقريفاف ةيفيكلا نم ىتاثلاو ةيبكلا نم لوألاف « رشلا

 ىلعو ‹ ليضفت لعفأ ال مسا ريخ ظفل نأ ىلع ىنب هنأكو . الف ىرخألا ىف هيتأت لقعي اهبنم لك ناكاذإ امأ « ةلوقملا

 N أ ا ا أ وأ نيلئاسلا لاح فالتخا ىلع للا وهو روبشم باوج نيلاؤسلا داحتا ريدقت

 ماعلا عضماا هيف ىجر نم بيغرت ىناثلا ىو . فكس! ىلا دشرأف ناسا وأ ديب ءاذإلا هنم ىشخ نم رذحت لوألا

 نم هيف اوناك امل ٠ تقول' كلذ ىف ام,يلا ةجاحلا سيسمل ركذلاب نيتلصخلا نيتاه صخو « كلذ ىلا دشرأف لوقلاو لعفلاب

 هاور اک « ةنيدملا لخدام لوأ اههيلع ثح مالسلاو ةالصل' هيلع هنأ كلذ ىلع لديو . فيلأتلا ةحلصلو « دبجلا

 2 معطت نأ ىأ . ردصملا ريدقت ىف وه ( ( معطت ) هلق ٠ 200 مالس نب كلا دع ت داوم ن ىذمرتلا

 ىنعم ةءارقلا عر ءاضم لظفلي ) a ( هنو اهريغو ةفايضلا هيف لخديل ماعطإلا ركذو . ىديمملاب عمست هلو

 TT ا ر الو « مالساا هيلع أرقا لوقت : قتاتسجسلا متاح ونبأ لاق لوقت

 اوال امظقت اش اوأ اريكت ادحأ هب صختال ىأ (فرغت مل نمو ) )هلو هأرقب هلمجا ىأ مالسلا

 نأ وأ ىرخأ ةلدأب 0 . قسافلاو قفانملاو رفاكلا لخديف ماع ظفللا : ليق ناف . اسما وخال ةاعارعو

 صوصخل ا تيثي ..تحصوملا: تع ءاقبلا لصالاف هيف كش نم امأو « تفيلأتلاةحل صل اماع اذه ناكوسزخأتم ىبنلا

 اذه ريظن دانسإلا اذهب بيبح ىبأ نب ديز نع ثراحلا نب ورمع قيرط نم ملسم جزخأ _ لوألا : ( ناہبنت )

 ناثيدح اىهناب بيجأو . بارطضالا هيف هدنم نبا ىعداف ؛ ىسوم ىلأ ثيدح ین ىذلاك باوجلا لعج نکل « لاؤسلا

 ناتا اذ مدقت اک مالس نب هللا دبع ثيدح نم دهاش اناث و . ىسوم ىلأ ثيدح امهدحأ قفاو « امهدانسإ دتا

 ىف لسلستلا هل عقوف « نويرصب هيقيرط نم هدعب ىذلاو « نويفوك ان ركذ ا هلبق ىذلا و  نويرصب هلكدانسإلا اذه

 ش فئاطللا نم وهو . ءالولا ىلع ةثالثلا باو الا

 نا | بح 47 م نأ ناءالا َن “م م بسا ~۷
 مے ب هس

 م
 e 5 59 a گى

 ةع ینا نع هنع هللا ىضر ا ةدانق نع ةبەش نع انئدح لاق د دسم ترم - ۳

 )١( مالسب ةنجأ واخست ۽ ماين سانلاو لبللاب اولصو « ماحرألا اولصو « مالسلا اوشفأو « مامطلا أومعطأ « سائلا اهمأ » : هظفلو «
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 أل بح 0 لا ا ىنلا ن ٠ ررتآ ن -ع ةداتق انثدح أ: : لاق لوح ند
 ل ےہ

 » هييقنلا | ام

 نم ماعطلا 0 » لات ثيح هتاوخأ فالخم ناميإلا ظفل مدق : ىنامركلا لاق (N هلق
 هيجوت وهو : تلق . ناميإلا نم الإ تسيل ةروكذملا ةبحلا : لاق هنأك. رصحلل وأ هركذب ماتهالل امإ « ناميإلا
 ها , هلوق وهو . اعم رصحلاو ماتهالاب قيلأ هدعب ىذلا نأ هيلع درب هنأ الإ ء نسح
 وه (یع) هلق : : ملعأ هللاو . همدقف لوسرلا بح ركذي مته | هنأ نكميو . ةرابملا ىف عبونتلا دارأ هنأ رهاظلاف

 ةيعش نع ريدقتلاف . ةبعش ىلع فوطعم وهو < ل وه ( ملعملا نيسح نعو ) هلق . ناطقلا ديعس نبأ
 : لاق ةبعش نآلو اراصتخا افوطعم فنصملا هدروأف , اصدرفأ هخيش نآل امهعمجب مل امنإو « ةداتق نع امهالك نيسحو
 دقف « طلغ وهو « ةقلعم نيسح قيرط نأ معزف نيرخأتملا ضعب برغأو . ةداتق انثدح : نيسح لاقو « ةداتق نع
 . ملعملا نيسح نع ناطقلا ىع نع فنصملا خيش ددسم نع ىبرحلا ميهاربإ قيرط نم جرختسملا ىف معن وبأ 1
 نيسح نع هاور ةبعش نوكف « ةداتق ىلع اف وطعم وأ اقيلعت نوكي نأ ىلقعلا زبوجتلا بسح هتداعك ىنامركلا ىدبأو
 ناعتسملا هللاو . دانسإلا ملع نم اًئيش سرام نم هنع رفني ام كلذ ريغ ىلا « ةداتق نع

 بحت ىتح دبع نمؤيال » وهف اهان ركذ ىتلا ددسم ةياور نم نيسح ظفل امأو « ةبعش ظفل انه قاسملا نتملا ( هيبنت )
 نيبف « ريخلا نم هسفنا بعام ملسملا هيخال بح ىح » نيسح نع حور قيرط نم ليعامسإلل و « « هراجلو هيخأل
 امأو « « هديب ىسفن ىذلاو د ناطقلا يحب نع ةمثيخ ىلأ نع هلوأ ىف ماسم داذو . بحلا ةبج نيعو . ةوخالاب دارملا

 ( نمؤيال ) هلق . هسلدت ةمېت تفتتاف < سنأ نم هلة داتق عامسب !ههتياور ىف یاسنلاو دمحأ حرصف ةبعش قيرط
 « ةمثيخ ىنأ نع ملسمل اذكو « دبع» ركاسع نبالو ء دحأ » ليصاللل و « كدحأ » لمتشملاو « نامإلا ىعدي نم ىأ
 سل نالف : مهو قك مهمالك ف ضيفتسم - هنع لكلا ىن ىنعم ىلع - ء ىثغلا مسا ىنو « ناميإلا لاك قثلاب دارملاو

 بيجأ ٠ ناكرآلا ةيقبب تأي مل نإو الماك انمؤم ةاصخلا هذه هل تلصح نم نوكي نأ مزيف : ليق ناف . ناسناب
 حرص دقو . ملا تافص ةقب ةظحالم « ماسملا هيخآل » هلوق نم دافتسي وأ , ةغلابملا دروم درو اذه ناب

 ةقيةحلا ىتعمو «نامعإلا ةقيقح دبع غلبيال د هظظفل و دارملاب م اعلا نيسح نع ىدع ىبأ نبا ةياور'نم نابح نبا

 5 فنمملا لالدتسا ا « ارفاك نوكي ال ةفصلا هذ فصتي ل نم نأ ةرورض « لاكلا انه

 ( بحت یح ) هلق . درت ىلع عضاوتلا ىف ةلخاد ىهو « ناعإإلا بعش نم ةلصخلا هذه نأو « ترافتي
 ناع إلا مدع ذإ ٠ ى علا حصر الو ةفطاع نح نركشذ عفر لا وج الو ‹ ةرمضم اهدعب نأو ةراج ib بصنلاب

 0 i ليعامسإلا نع مدعت مريخ 7 نم ىأ ( هسفنل بح ام ) هلو . ةبحملل اببس سيل

 0 3 الا 3 ويندلا تاحا لاو تاعاطل أ معت ةعماج لك 0 و.اضيأ ةداتق نع مامه ةءاور نم هدام نبا دنع

 قفاوبام ىلا ليملا ةحلا : ىوونلا لاق  !ريخ هدقتعي ام ةدارإ ةبحلاو . اهلوانتيال يلا مسا نال تايبنملا جرختو
 وأ عفن بلجك هناحإل امإو . لاكلاو لضفلاك هتاذل امإ هلعفب وأ « ةروصلا نس هساوحب نوكت دقو « بحلا
 2 نأ بح نأ اضن د دارملاو < ىرسقلاو ىعيبطلا نود ىراشخالا انه ليملاب دارملاو . اصخلم ى۰ . ررض عفد



 نامیإلا باتک ۔ ۲ ه۸
 غ لع نأ دارملا سلو < ةا وأ رسا رويآلا قف نك وس ٠ هع ال هال لصحت ام رف هيغال
 نب دانزلا وبأ لاقو . لاحم نيلحمب ضرعلا وأ رهوجلا مايق ذإ « هل هئيعب هئاقب عم الو هنع هبلس عم ال هل لصحام

 « هريغ نم لضفأ نوكي نأ بحب دحأ لك نآل . ليضفتلا مزاتسن هتقيقحو « ةاواسملا بلط ثيدحلا اذه رهاظ : جارس

 رجزلا دارملا ذإ . رظن هيفو « اذه ضايع ىضاقلا رقأ : تلق . نيلوضفملا ةلج ىف لخد دقف هلثم هبخال بحأ اذاف

 . ةاواسلل مزاتسم وبف « هريغ نم لضفأ نوكي نأ بح الف . عضاوتلا ىلع ثحلا دوصقلا نأل « ةدارإلا هذه نع

 كلذ متي الو « ( اداسف الو ضرالا ىف اولع نودي رال نيذلل الع ةرخالا رادلا كلت إل ىلاعت هلوق نم كلذ دافتسيو

 ةمومذم لاصخ اهلكو ‹ شغلاو دقحلاو لغلاو دسحلا كرتب الإ

 بح نآل هركذي لو , رشلا نم هسفنل ضغبي ام هيخاآل ضغبي نأ اضيأ ناعإلا نمو : ىنامركلا لاق ( ةدئاف)
 ملعا هللاو . ءافتكا هيلع صيصنتلا كرتف « هضيقن ضغبل مزاتسم ءىثلا

 نامل نِ كَم لولا بح بسا - ۸
 نع هللا ىضر ةريره ىلأ نع جرغألا نع دانزلا وبأ اد لاف غ نوبل لاف نالا وبأ انشر - ٠4

 « وو هرفلاو نم هيلإ بَحَأ نوكأ تحك د حأ نيو ال هديب ىق ىذلاوف » لاق رپ رثا لوسر نأ

 « بحأ نوك أ ىتح » هلوق ةئيرقب هلي هللا لوسر انديس دارملاو « دبعلل هيف ماللا ( لوسرلا بح باب ) هلق
 نبا وه ( بيعش ) هلو ٠ هب هللا لوسر انديسب ةصتخم ةيبحالا نكل « ناعإإلا نم لسرلا عيمج ةبح تناكنإو

 ىف عقوو . دانزلا ىبأو ىرهزلا نع هثيدح جحييرخت نم فنصملا رثك أ دقو . رانيد ةزمح ىبأ مساو « ىصخلا ةزح ىلأ

 . ثيدحلا اذه ىف ةريره ىبأو جرعألا نيب  نمحرلا دبع نب ةبلس وأ وهو - لجر لاغدإ ىنطق رادلل كلام بئارغ

 هدنم نبأ یورو . ناهبط نب مدارا ثيدح نمو « كلام ثيدح نم ام ودب ليعامسإلا هاور دقف . ةذاش ةدايز ىهو

 اذكو « دانسإلا عيمج ىف ثيدحتلاب هيف احرصم ثيدحلا اذه ىراخبلا خيش نالا ىنأ نع ىزارلا متاح ىنَأ قيرط نم

 مسملا مالا ىلع فلحلا زاوج هيف ( هديب ىسفن ىذلاو ) هلق ٠ بيعش نع شايع نب ىلع قيرط نم ىناسنلا
 «لوعفم ا ىنعمب لعفأ وه ( بحأ ) هلق . الماك اناميإ ىأ ( نمؤيال ) هَل . فلحتسم كانه نكي ملنإو اديكوت

 هلق ٠ ىنجأب لصفلا عنتملا نآل « هيلا » هلوقب هلومعم نيبو هنيب لصفو « سايقلا فالخ ىلع هترثك عم وهو
 سنأ ثيدح ىف ىاسنلا ةياور ىفو « سكع ريغ نم دلاو هل دحأ لكن آل ةيرثكاللل دلاولا مدق ( هدلوو هدلاو نم )

 نم وهو « اذه ةريره نأ ثيدح ىف كلذ ىف تاياورلا فلتخت لو . ةقفشلا ديزل كلذو < دلاولا ىلع دلولا ميدقت

 ىنلا نع سن نع بيهص نب زيزعلا دبع نع هيلع نبا انثدح ق ھارا نب بوق سرو - ٠6 2 هنا RE ور لا لص دع A فاز نيون ف
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 قح م دحأ نمي ال » سپ ىنلا لاق : لاق سنآ "نع ةداتق نع ةيعش انث دح لاق مدا ان دعو بو
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 « نيمهتأ سانلاو هدلوَو هدلاو نم هيلإ بحأ نوك أ

 اكفنصلا هب لوقيال ء انريخأ د و ءانئدح د نيب قيرفتلاو . قرودلا وه ( يهاربإ نب بوقعي انربخأ ) هلق



 هبا ٠١ فيدملا
 ىلع ىناثلا دانسإلا فطع ( مدآ انثدحو ) ىل . « بوقعي انثدح ه رذ ىبأ ةياور ريغ ىف عقو دقو . معلا ىف أي
 سانلاو » هيف داز نكل « ةريره لأ ثيدح ظفل لثم ةداتق ظفل ناف « امهءاوتسا موأف نتا قوسي نأ لبق لوألا
 ٠٠ نم » دانسالا اذهب ىراخبلا خيش بوقعي نع هحيم ىف ةع رخ نب هاور اي لاق هنأ الإ هلثم زي علا دبع ظفلو « « نيعمجأ

 نب ثراولا دبع قيرط نم ليعامسالل اذكو «ةيلع نبا قيرط نم لسمل اذكو ٠ هدلوو هدلاو نم لدي « هلامو هلهأ

 ةياور اممم لمشأو « ةهج نم لمشأ «كدحأ و و « ةبج نم لمشأ وهو « لجرلا نمي ال » هظفلو زيزعلا دبع نع ديعس
 ىفامداحتا موب ىراخبلا عينصو « ةداتق قايسل رياغم زيزعلا دبع قايسف : ليق ناف . ءدحأ نمؤيال » ليصآلا

 رصتقاو « هظافلأ صوصخ ىلإ ال ثيدحلا لصأ ىلإ ارظن اذه لثم عنصي ىراخبلا نأ باوجلاف , كاذك سيل و ىنعملا
 ناك هنآل , ةداتق سيلدت نم اهف نومأم ةداتق نع ةبعش ةياورو « ةريره نأ ثيدح قايسل هتقفاومل ةداتق قايس ىلع

 ىف لخدأ دلاولاو لولا ركذو « اسلا ةياور ىف ثيدحلا اذه ىف هب حيرصتلا عقو دقو « هعمسام الإ هنم عمسيال
 ف اضيأ سفنلا ركذي ملاذملو « هسفن نم زعأ نان وكي امر لب « لاملاو لهالا نم لقاعلا ىلع زعأ امبنال ىنعملا

 اكامهدحأ ركذب تكا لاقي وأ « معبف دلولا هل نم هب ديرأ نإ دلاولا ظفل ىف مالا لخدت لهو « ةريره ىنأ ثيدح
 .« هترعأ نم هيلا بحأ : لاق هنأك« ةزعألا دارملاو ليثقلا ليبس ىلع ركذام نوكيو رخآلاب نيدضلا دحأ نع ىنتكي .

 همدقتل ةباور ىف دلولا ىلع دلاولا مدقو «٠ ريثك وهو صاخلا ىلع ماعلا فطع نم دلولاو دلاولادعب سانلا ركذو

 صاظلا ؟ نيعمجأ سانلاو هلوق مومع ىف سفنلا لخدت لهو « ةقفشلا ديزل ىرخأ ىف دلولا مدقو « لالجإلاو نامزلاب ⁄ ٠
 هللا دبع ثيدح ىف سفنلا ركذب صيصنتلا عقو دقو « ديعب وهو مهنم هجورخ ىضتقت هيلا ةبحا ةفاضإ ليقو . هلوخد

 ةيضق ىلإ حلت هيف : ىوونلا لاقو . ىباطخلا هلاق « عبطلا بحال رايتخالا بح انه ةبحلاب دارملاو « ىقتأيس اک ماشه نبا
 ناك ةرامآلا بناج حجر نمو « احجار لَم ىنلل هبح ناكةنئثمطملا بناج حجر نم ناف « ةنئمطملاو ةرامالا سفنلا

 . لالجإلاو ميظعتلا ىنعم ىلع ةبحلا لمح هنال . ناعإلا ةمص ىف طرش كلذ نأ ضايع ىضاقل' مالك ىو . سكعلاب هككح
 ناسنإلا دحي دق ذإ « ةبحملل امزاتسم سيل ةيمظعالا داقتعا نآل ٠ انه ادام سيل كلذ نأب مهفملا بحاص هبقعتو
 *ىوب اذه ىلإو « هناعإ لكي مل ليملا كلذ هسفن نم دحي مل نم اذه ىلعف : لاق . هتبح نم هواخ عم ءىش ماظع]

 الي ىنلل لاق باطخلا نب ربع نأ ماشه نب هللا دبع ثيدح نم « روذال'و ناعإألا , ف فدصملا هاور ىذلا رمع لوق
 كيلا بحأ نوك أ ىح « هدب ىسفن ىتلاو ال : لاقف . ىف نم الإ ءىش لك نم ىلا بحأ هللا لوسراي تنال د
 تسيل ةبحلا هذهف . ىبنت] « سعاب نآلا : لاقف . ىسفن نم ىلا بحأ هللاو نالا كناف : رمع هل لاقف : كسفن.نم.

 ءرملا ىلع ضرعي نأ روكذملا بحلا ةمالع نمو . اعطق كلذ لبق رمعل ةلصاح تناك اهناف ‹« طقف ةيمظعألا داةتعاب . -
 ةنكم تناك ول نأ اهدقف ناك ناف « ةنكم تناك ول نأ مَن ىنلا ةيؤر دقف وأ هضارغأ نم ضرغ دقف نيب ريخ ول نأ --
 دوجولا ىف ازوصحم كلذ سيلو . الفال نمو « ةروك دملا ةيبحالاب فصتا دقف هضارغأ نم ءىش دقف نه ةيلع نشأ,

 ىبنلاو فورعملاب مالا باب هيف لخديو . اهيفلاخم عقو هتعيرش نع بذلاو هتنس ةرصن ىف هلثم ىتأي لب « دقفلاو
 بوبح نأ كلذو « هب فرعت ةروكذملا ةيبحألا ناف . ركفتلا ةليضف ىلا ءامإ ثيدحلا اذه ىفو . ركنملا نع

 . بولطملا ةقيقح وه اذه « تافآلا نم ةملاس اهئاقب ماود ديرب نأ وف هسفن امأ . اهريغ امإو هسفن امإ نانإلا
 عفنلا لمأت اذاف . الآمو الاح ةفلتخلا ههوجو ىلع ام عفن ليصحت ببسب وه اماف هيف سالا ققح اذاف اهريغ امأو

 هنأ لع ببسلاب امإو ةرشابملاب امإ ناعإلا رون ىلإ رفكلا تالظ نم هجرخأ ىذلا يَ لوسرلا ةبج نم هل لصاحلا



 نامإلا باتك 3 0 ۰ ٠

 « تاعافتتالا هوجو عيمج نم مظعأ كلذب هعفن نأ معو « . ىدمرنلا ميعنلا ىن ىدبآلا ءاقبلا هسفن ءاقب بيس
 کلو رغ نع رك أ هي لصاح ةبحلا ريثب ىلا عفنلا 9 هريغ نم رفوأ هّتبغ نم هظح نوكي نأ كلذل قحتساف
 اذه نم مهنع هللا ىضر ةباحصلا ظح نأ كش الو . هنع ةلفغل ةلفغلاو كلذ راضحتسا بسع كلذ ىف نوتوافتي سانلا

 احيحص انام إ مق ىنلاب نمآ نم لك : ىطرقلا لاتو . a اذه نآل , متأ ىنعملا

aنم ذخأ نم مهنف . نوت وافتم مهنأ ا هج املا تان  N 

 یک یل ے6 آلا رثك | ق فالحل ی ا رع تارا ی ا کس نايك یوا ھا اچ غا ن
 رومألا ىف هسفن لذبيو « هدلاوو هلامو هدلوو هلهأ ىلع اهرثؤي ثيح . هتيزر ىلا قاتشا قلي ینا E ميد

 ةيؤرو هريق ةرايز رثؤي نم سنجلا اذه نم دهوش دقو . هيف ددرت ال انادجو هسفن نم كلذ ريخ دحيو < ةريطخلا

 هللاو ‹ تالفغلا ىلاوتب لاوزلا عيرس كلذ نأ ريغ . هتبح نم مہ ولق ىف رقو امل . ركذام عيمج ىلع هراثآ عضاوم

 اصخلم ىنا . ناعتسملا

 یر ل ةوالج نيس اک د ¢

 نع سا نع ةبالق ی
 5 ٤

 ناو . اهاوس امم هيلإ ب
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 7 أ اند لاق تلا باكولا 0 نك لح لق 0 0 روع ازم |

 أ هلوسرو هللا نوكي نأ: ناعالا ةوذا جوة دك نم ثالث و لاف لكم ییا

 ةارادلا ف فد نأ كسك كلا درک نأ تكن ناو الإ ل

 ١ ( ةق41) 50415 : ىف هفارطأ ١١ ثيدحلا ]

 نم لوسرلا ةبحم نأ مدق الو . ناعإلا تارمأ نم ةوالحلا نأ فلصملا د دوصقم ( ناعإلا ةوالح باب ) هلق
 . ىاز اهدعب نونلا حتفب ىزنعلا یسوم وا أ وه ( ىنثملا نب دم انئدح ) ١ هلق < ا

 حيحصلا ىلع ةلمهملا نيسلا حتفب ىف ىتايتخسلا ةميع أ نبا وه بوبأ انثدح . ديجنا دبع نبا وه باهولا دبع انئثدح لاق

 زاجو « رجلا ةلججاو أدتبم وه ( ثالث ) هلو . ةدحوم ءاييو فاقلا رسكب ةبالق نأ نع اهرسكو ارض ىكحو

 هلق . كلذ ريغ هبارعإ ىف لمتحيو : لاصخ ثالث ريدقتلاف , هيلا فاضملا ضوع نونتلا نآل ةركنلاب ءادتبالا
 ىب ناميإلا ىف نمؤملا ةبغر هبش « ةيليبخت ةراعتسا « ناعإلا ةوالح هلوق قو ٠ ةناث قف نلصح ىأ ( 'نك)

 . معط دحب ىوار فصلا ضيرملا نآل حيحصلاو ضيرملا ةصق ىلإ حيملت هيفو . هيلا هفاضأو ءىش كلذ مزال هل تيئأو واح

 هذه تناكف « كلذ ردقب هقوذ صقنام ائيش ةحصلا تصقن اكو . هيلع ىهام ىلع هتوالح قوذب حيحصلاو ارم لسعلا

 ربع امت ] : ةرمج ىفأ نب دمع وبأ خيشلا لاق . صقنلاو ةدايزلا لع فندملا لالدتسا ىوقيام مضوأ نم ةراعتسالا

 __ « صالخإلا ةلك ىه ةملكلاف  ةبيط ةرجشكةبيط ةلك الثم ال ىلاعت هلوق ىف ةرجشلاب ناعإلا هبش هللا نآل ةوالحلاب

 لمع اهرمثو « ريخلا نم نمؤملا هب مام اهقروو : ىبن لا بانتجاو ملا عابتا اهئاصغأو . ناميإلا لصأ ةرجشلاو
 بوصنم ( هيلا بحأ ) هلق els ٠ هلاك ةباغو ٠ ةرلا ىنج رملا ةوالحو « تاعاطلا
 نإو هناحجر مياسلا لقعلا ىضتقيام راثيإ وه ىذلا ىلقعلا بحلا انه بحلاب دارملا : ىواضيبلا لاق « نوک رخ هنال

 « هلوانت ىوہف هلقع ىضتقمي هيلا لع و « هلع رفثيق هءطب ءاودلا فاع ضيرملاك < سفنلا ىوه فالخ ىلع ناك

 ناحجر ىضتقي لقعلاو ‹ لجآ صالخ وأ لجاع حالص هيف ام الإ ىہب الو ىمأي ال عراشلا نأ ءرملا لمأت اذاف



۹۱ 
 ثيدحلا ۱٦

 كاردإ ىلقعلا ذاذتلالا ذإ ءايلقعاذاذتلا كلذب ذتلي و « هل اعبت هاوه ريصي ثرحب هرماب رامتثالا ىلع نرم « كلذ بناج
 : لاق . ةسوسحلا ذئاذللا ربظأ اهلل ةوالحلاب ةلاحلا هذه نع عراشلا ريعو . كلذك وه ثيح نم ريسخو لاك وهام
 نأو « ىلاعت هللا وه تاذلاب معنملا نأ لمأت اذإ ءرملا نآل ناعإلا لاكل اناونع ةثالثلا ر ومالا هذه لعج امنإو
 كلذ ىضتقا ٠ هبر دارم هل نيبي ىذلا وه لوسرلا نأو « طئاسو هادعام نأو « هاوس ةقيقحلا ىف عنام الو حام ال
 دعو ام ةلمج نأ نقيتي نأو . هلجأ نم الإ بحب نم بح الو « بعام الإ بح الق : هون هتيلكب هجوتي نأ
 رفكلا ىلإ دوعلا نأ و « ةنجلا ضاير ركذلا سلاجم نأ بسحيف . عقاولاك دوءوملا هيلا ليخمو ٠ انيقب قح دعوأو
 لاق نأ ىلا  مقانب أو مقابآ ناك نإ لق  ىلاعت هلوق نآرقلا نم ثيدحلا دهاشو . اصخلم ىهتتا . رانلا ىف ءاقلإ
 ىلحتلا ىلا ةراشإ هيف : ( ةدئاف ) . € اوصبرتف ١ هلوقب دعوتو كلذ ىلع دده مث © هلوسرو هللا نم كيلا بحأ
 ضرف نيمسق ىلع هللا ةبحم : هريغ لاقو . ىاثلا نم ربخالاو لوألا نم لوآلاف « لئاذرلا نع ىلختلاو لئاضفلاب
 ةيصعم ىف عسقو نف « هردقي ام اضرلاو هيصاعم نع ءابتئالاو هرماوأ لاثتما لع ثعبت ىلا ةبحلا ضرفلاف « بدنو
 ىف لاسرتسالا عم نوكي ةرات ريصقتلاو . هسفن ىوه مدق ثدح هللا ةبح ىف هريصقتلف بجاو كرت وأ مرح لصف نم
 . عقيف ةلفغلا رمتس وأ « ةيصعملا ىلع مدقيف ءاجرلا ىف عسوتلل ةيضتقملا ةلفغلا ثرويف « اهنم راثكتسالاو تاحابملا
 بظاوب نأ بدنلاو . « نمؤم وهو ىتازلا قزيال ثيدح ريشي قاثلا ىلاو . مدنلا عم عالقإلا ىلا عرسي ىناثلا اذهو
 اک نيمسق ىلع لوسرلا ةبع كلذكو : لاق . ردان كلذب امومع فصتملاو « تابيشلا ىف عوقولا بنجتيو لفاونلا ىلع
 « هعرش ام ىضربو « هتقيرط الإ كلسيالو , هتاكشم نم الإ تايهملاو تارومأملا نم ائيش قلتيال نأ دازيو « مدقت
 دماج نف ٠ اهريغو عضاوتلاو محلاو راثيإلاو دوجلا ىف هقالخأب قلختيو ٠ هاضق ام اجرح هسفن ىف دحي ال ىتح
 ثيدح اذه : نيدلا ىح خيشلا لاقو . كلذ بسحب نينمؤملا بتارم توافتت و ؛ ناعإلا ةوالح دجو كلذ ىلع هسفن
 ىلع كلذ راثيإو « نيدلا ىف قاششملا لمت و « تاعاطلا ذاذلتسا نام إلا ةوالح ىنعمو . نيدلا لوصأ نم لصأ « ميظع
 مو «امهاوس ام د لاق امنو . لوسرلا كاذكو « هتفلاخم كرتو هتعاط لعفب لصحت هلل دبءلا ةبحو ؛ ايندلا ضارعأ
 بطخ ىذلا هلوق امأو . ةشثتلا هذ سأبال هنأ ىلع ليلد هيفو : لاق . لقعيال نمو لقعي نم معيل « نم » لقي
 زاحيإلا دارملاف انه امأو «حاضيإلا بطخلا ىف دارملا نال < اذه نم سيلف « تنأ بيطخلا سب ١» امهصعي نمو لاقف
 '.. هسقت الإ رضي الف امهصعب نمو » لا رخآ عضوم ىف هلاق ثرح الص ىنلا نأ هيلع لدبو « ظفحبل ظفللا ىف
 اضيأ حاكنلا ةبطخ ىف دوصقملا نأب بيجأو ٠ حاكنا! ةبطخ ثيدح ىف اضيأ درو اإ ثيدحلا اذه نأب ضرتعاو
 لمتع رخآلاو 9 ماع هنآل ىلوأ عملا زيح نوكيف « حيجرتلا ىوعد اهئم : ىرخأ ةب وجأ مثو . ضقن الف زا إلا

 لوقلا ف صيصختلا لاتحا نأب درو . لعف رخآلاو لوق هللو « لصألا ىلع ىنبم رخآلاو لقان هنالو « ةيصوصخلا
 لب ىنلا ريغ نم عنتمبف « صئاصخلا نم هنأ ىوعد امو « الصأ مومع ةغيص هيف سيل « لوق لكب لصاح اضيأ
 اذه ىلأو . كلذ مامإ هيلا قرطتيال هبصنم ناف وه هفالخم « ةيوسقلا هقالطإ موأ عج اذإ هريغ نال « هنم حنت الو
 ةماقإ نسح الف ةدحاو ةلمج انه كلي همالك نأ وهو « رخآ هجوب ةقرفتلا ىوعد اهنمو . مالسلا دبع نبا لام
 ٠ مزليال هنأب اذه بقعت و . رمضملا ماقم امميف صاظلا ةماقإ هركي ال ناتلج بطخ ىذلا مالكو  رمضملا ماقم اهيف رهاظلا
 بيطخلا لع درلا هجو اف « رهاظلا ماقم ميف رمضملا ةماقإ هركي نأ رمضملا ماقم امف رهاظلا ةماقإ هرکیال هنوك نم
 , نيع ةعقاو ىه لب « مومع ةغيص امف سيل  انلق اک ۔ بيطخلا ةصق نأب باجيو ؟ مدقت اک عمج متلي وه هنأ عم



 ناعالا باك ۷ "¥

 ثيدح نيب عمجا ىف ةيوجألا نساحم نمو . مدقت اك ةيوستلا موت هيلع ىشخم نم سلجلا كلذ ىف نوكي نأ لمتحيف
 ةدحاو لك ال « نيتبحلا نم بكرملا عومجلا وه ريّتعملا نأ ىلإ ءاميإلل انه ريمضلا ةينثت نأ بيطخلا ةصقو بابلا

 ریشیو « كلذ هعفنيال هلوسر بح الو الثم هللا بح ىعدب نف . ىرخألاب طبت رت مل اذإ ةيغال اهدحنو اهناف , امهم

 ةبعو دابعلا ةبحم ىرطق نيب ةفنتكم هتعباتم عقوأف € ہللا مكبحب یلوعبتاف هللا نوبحت متلك نإ لق ال ىلاعت هلوق هيلا

 ىف فطعلا ذإ « ةياوغلا مازاتساب لقتسم نينايصعلا نم دحاو لك نآللف دارفإلاب بيطخلا ىمأ امأ و . دابعلل ىلاعت هللا

 اوعيطأو هقلا اوعيطأ إل ىلاعت هلوق هيلا ريشيو « محلا ىف نيفوطعملا نم لك لالقتسا لصألاو « ريركتلا ريدقت

 ةعاطلا ىف مهل لالقتسا ال منال مالا ىلوأ ىف هدعب ملو لوسرلا ىف « اوعيطأ د داعأف ( منم مالا ىلوأو لوسرلا

 ملكتملا نأ اهنم : ملكت اف ىرخأ ةبوجأ اهنمو . ىيطلاو ىواضيبلا مالك نم اصخلم ىهتتا . لوسرلا لالقتساك

 ةقيقح : ذاعم نب يح لاق ( ءرملا بحي نأو ) هلق . هريغ فالخم عمحي نأ هل نأ اهنمو « هباطخ مومع ىف لخدي ال

 جرختسملا ىف معن وبأ داز ( رفكلا ىف دوعي نأ هركي نأو ) هلق . ءافجلاب صقني الو رلاب دمزبال نأ هللا ف بحلا

 ىرخأ قيرط ىف وه اذكو « « هنم هلا هذقنأ ذإ دعب » فنصملا خيش ىنملا نب دمع نع نايفس نب نسحلا قيرط نم

 ةلظ نم جارخإلاب وأ « ستسيو مالسإلا ىلع دلوي نأب .ادتبا هنم ةمصعلاب نوكي نأ نم ,عأذاقنإلاو « فنصللل
 ‹ ةروريصلا ىنعم ىلع «دوعي » هلوق لمحيف لوألا ىلعو ؛ ةباحصلا نم ريثكل عقو ا نامإلا رون ىلإ رفكلا

 ىنعم هئض هلأ باوجلاف ؟ ىلاب هدعب ملو ىب دوعلا ىع لف : ليق ناف . هرهاظ ىلع هيف دوعلا ناف ىناثلا فالخم

 ( اف دوعن نأ انل ناك امو ]ل ىلاعت هلوق هلثمو . هيف رقتسي لاق هنأكو « رارقتسالا

 « سن أ نع ةداتق نع ةبعش قيرط نم باوب أ ةثالث دعب فنصملا هجرخأو . نويرصب هلك د انسإلا اذه : ( هيبنت )
 بحلا لضف ىف بدألا ىف هجولا اذه نم هجرخأو « لتق نأ ىلا ةتبلا كرتف رفكلا ىلع هرك أ نم لضف ىلعهب لدتساو

 « هنم هللا هذقنأ ذإ دعب رفكلا ىلا عجري نأ نم هيلا بحأ رانلا ف فذقي نأ ىتحو » ةياورلا هذه ىف هظفلو « هللا ىف

 رفكلا نم ىلوأ ايندلا ران ىف عوقولا لعج انهو « ن رمألا نيب هيف ىوس هنا « بابلا ثيدح ظفل نم غلبأ ىهو

 هتياور ىف یاسنلا حرصو « هجولا اذه نم لسم هاور اذكو « ىرخالا ران نم هنم جورخلاب هللا هذقنأ ىذلا

 ىف دازو سنأ نع بيبح نب قاط قيرط نم قاسنلا هجرخأو . قفوملا هللاو « سنأ نم هل ةداتق عامسب ليعامسإلاو

 ىف بحلاو » هتمجرت ىف فنصملل مدقت دقو هللا ف ضخبي و هللا ف بح نأو ه هظفلو هللا ف ضغبلا ركذ ةيناثلا ةلصخلا
 ملعأ هللاو . ةياورلا هذه ىلا كلذب راشأ هن أكو « نام الا نم هللا ىف ضغبلاو هلا

 راصنألا بح نامإلا-ةمالَع ساپ - ۰

 نع اسنأ تعم : لاق رج نب هللا دبع نب هللا دبع ىتريخأ لاق ةبش انثدح لاق ديلا وبأ شڪ - ۷

 « راصتألا ضب قافتلا ةبآو 6 راصنألا يح ناعإلا ةا » لاق إب ىلا
 1 : ' YA] : یل ة۷ تيك ] ۰

 ' بح نأ نم هيلا ريشي اع هبقع « هن الإ هبع ال : هنأ قباسلا ثيدحلا ىف ركذ الو . نونم وه (باب) هلق

 اولخد نإو مهف «ىلاعت هلل وه امن] - ةرصنلا وهو - فصولا اذه ثيح نم مع نم ةبحم نآل « كلذك راصنالا

 . ىلايطلا وه ( ديلولا وبأ انثدح ) لوق . ةيانعلا ليلد صيصختلاب صيصنتلا نكل « هلل الإ هبح ال , هلوق مومع يف



 ا ١۷ ثيدحلا
 هلق . هيبأ مسا همسا قفاو نم ىوارلا انهو « یراصن الا كيتع نبا وهو «ةدحوملا نوكسو ميجلا حتفب (ربج ) هلوق
 ىف دمتعملا وه اذه « ةفاضإلاب رورجب ناعإلاو « ثينأت ءاهو ةحوتفم ةيناتحت ءايو ةدودم ةزممب وه ( ناعإلا ةيآ )
 هب مجرت اک ةمالعلا ةيآلاو . ديناسملاو تاجرختسملاو ناسلاو نيحيحصلا ىف « تاياورلا عيمج ىف ةملكلا هذه طبض
 ناميإلاو « ءاهو ةددشم نونو ةروسكم ةزمه , ناميإإلا هنإ د ىربكعلا ءاقبلا ىنآل ثيدحلا بارعإ ىف عقوو « فنصملا
 نأشلا نإ : ريدقتلا نوكيو « ربخ هدعب امو أدتبم ناعإلاو نأشلا ريمض ءاملاو ديك أتلل نإ : لاقف هبرعأو « عوفرم
 , راصنالا بح ىف نامإلا رصح ىضتنقي هلال ىنعملا ةبج نم رظن هيف مث . هنم فيحصت اذهو . راصن الا بح نامإلا
 نم راصنألا لئاضف ىف فنصملا هدروأ ام اذكو ‹ رصحلا ىضتقي اضيأ روهشملا ظفللاو : ليق ناف . كلذك سيلو
 « سكعنت الو درطت ةصاخلاك ةمالعلا نأ لوألا نع باوجلاف « « نمؤمالإ مهال راصنالا بزاع نب ءاربلا ثيدح
 وأ « ةغلابملل ايئاعدا لب ايقيقح سيل هنكل رصحلا انملس . هب ةربع ال بقل موهفم وهف موهفملا قيرط نم ذخأ ناف
 الإ راصنإلا بح عقي ال نأ هتياغ نأ ىناثلا نع باوجلاو . ةرصنلا ثيح نم مهضغبأ نم, صاخ هنكل قيقح وه
 ىناثلا قشلا ىلعف : لبق ناف . مع ال نمؤملا ريغ نأ هيف لب ٠ كلذ هنم حقي مل نمع ناميإلا نن هيف سياو . نمؤمل
 ىلع لمحيف « دارم ريغ هنكل « هيضتقي ظفللا رهاظ نأ باوجلاف ؟ رقأو قلص نإو اقفانم مهضغبأ نم نوكي له
 هقيدصت ىف كلذ رثأ - مقل هللا لوسر اورصن مهنوك ىهو - ةفصلا هذه ةبج نم مهضغبأ نف « ةبجلاب ضغبلا دييقت
 راصنالا بحأ نم و بزاع نب ءاربلا ثيدح ىف جرختسملا ىف معن ىبأ ةدايز لما اذه برقيو . قفانم هنأ حصيف
 نم لسم جرخأ دقو . قبس اک بلا ىف اذه لثم قابو « « مهضنب أ ىضغببف راصنالا ضغبأ نمو « مهب>أ ىبحبف
 راصنالا بحو هثيدح نم دمحألو « « رخآلا مويلاو هللاب نمؤي لجر راصن الا ضغبي ال , هعفر ديعس ىلأ ثيدخ
 ناميإلا لباقي مل مث نمو < هرهاظ داري الف ريذحتلا ىنعم ىلع جرخ ظفللا نإ لاقي نأ لمتحيو .  قافث مهضغب و نامي]
 امأ « نام إلا ربظي نم هب بطوخ ام بيهرتلاو بيغرتلا نأ ىلا ةراشإ قافنلاب هلباق لب < هدض وه ىذلا رفكلاب
 ۲ فحاضصو بامصأك رصان ع وه ( راصنالا ) هلق . كلذ نم دشأ وه ام بكت م هلال « الف رفكلا رهظي نم
 « جررزخلاو سوألا دارملاو « لب هللا لوسر راصنأ ىأ دبعلل هيف ماللاو « فيرشو فارشأكر يصن عمج وأ
 لوسر ماف « نيتليبقلا عمجت ىتل مالا ىهو ةنك اس ةيناتحت ءايو ةحوتفم فاقب ةليق ىب نوفرعي كلذ لبق اوناكو
 ةبقثملا هذبب اوصخو . مهيااومو ههئافلحو مدالوأ ىلع اضيأ قلطأو « مهلع اءلع كلذ راصف « راصنالا , لي هللا
 ملا ومأو مهسفنأب مهتاساومو مهرمأب مايقلاو هعم نمو ل ىنلا ءاويإ نم لئابقلا نم مريغ نود هب أوزاف امل ىمظعلا
 نم نيدوجوملا قرفلا عيمج مهتاداعملابجوم كلذل مهعينص ناكف « مهسفنأ ىلع رومآلا نم ريثك ىف مءايإ مداثيإو
 ءاج اذبلف « ضغبلا رحب دسحلاو « دسحلا ابجوم ركذ ام هب اوصتخا ام ناك مث . ضغبلا رحت ةوادعلاو « مجمو برع

 ميرك ىلع اهيبذتو « مهلضف ميظعب اهيونت « قافنلاو ناهيإلا ةيآ كلذ لعج ىتح مهبح ىف بيغرتلاو مهضغب نم ريذحتلا
 نع سم حح ىف تبث دقو . هطسقب لك روك ذملا لضفلا ىف محل اكراشم كلذ ىتعم ىف راش نم ناك نإو « مہلعف
 ققحتل « ةباحصلا نايعأ ىفدارطاب راج اذهو «  قفانم الإ كضغبيالو نمؤم الإ كبح ال » هل لاق مب ىنلا نأ ىلع
 نم عقو ناف منيب ةعقاولا بورحلا امأو : مهفملا بحاص لاق . نيدلا ىف ءانمغلا نسح نم مل امل < ماركإلا كرتشم
 ىلع مهضعب كع مل كلذلو « ةفلاخلا ىضتقا ىنلا *ىراطلا مالل لب « ةبجلا هذه ريغ نم كاذف ضعبل ضغب مهضعب
 لعأ لاو . دحاو رجأ ءىطخملا و نارجأ بيصملل : ماكحالا ىف نيدهتلا لاح كاذ ىف مهلاح ناك اهنإو « قافنل اب ضعب



oTرين رز لجأ لف دارا يتبل اال نالا وبأ  

 9 قبلا ةليل ءابقنلا أ وهو «ًاراذب دېش ناکو - نع هللا ىضد ر تماصلا نب ةدابع نأ هلا دبع نب . هللا داع

eالو . اوقرم رت الو ایش للاب اوك رشا ال نأ ىلع ینو یاب » ر هنامصأ نم  a 

 مكسم یون . فور E E الو کجا E ور ناتي اونا الو. ؟ دالزأ ا اوات الو

 م سر
١ 

 هراس مث يش كلذ قي باصأ نمو ؛ هل راگ يف ايلا ىف بق وف ايش كلذ نم باص ن نمو ولا ىلع ر آف

 كلذ ىلع هانم ابف . « ةبقاع ءاش نإو « ةنع افع ءاش ن | : هللا ىلإ وف هلل

 VIAA > 5١9لا > YETA] و 700 تال ؟ > TAV YAL c ؛ لت > F۹۹۹ ¢ FAY عوكل : ىف 000 ثيدحلا |

 ةمجرتلا ةلمج نم هدنع هثيدخل « الصأ ىليصألا ةياور نم طةسو « ةمجرت الب انتياور ف وه اذك ( باب ) هلق
 عم هلبق امم لصفلا ةلزنم نوكي ةصاخ ةمجرت هل ركذت مل اذإ بابلا نأل ء اضيأ اهب قلعتم ومف انتياور ىلعو « هلبق ىتلا

 ءادتبا ىلا اذه ىف راشأ لوألا ثيدحلا ىف راصنالا ركذ ال هنأ قلعتلا هجوو . ءاهقفلا ننصم عينصك « هب هقلعت

 اک  مسوملا ىف ىنم ةبقع دنع مقلب ىنلا عم اوقفاوت ا. ةبقملا ةليل ناك كلذ لوأ نآل « راصنالاب مهييقلت ىف ببسلا

 ىف بابلا اذ.ه ثيدح فنصملا جرخأ دقو . باتكلا اذه نم ةيوبنلا ةريسلا ىف ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ حرش ىتأيس

 دحأ وهو » هيف هلوقل راصنالا دوفو باب ینو « « اردب دبش ناک هيف هلوقل اردب دېش نم باب ىف : رخأ عضاوم
 نأ امهدحأ : نيرخآ نيهجو نم ناميإلا ثحابمي قلعتي ام هنتم ىف نإ مث . هانيب اكهلبق ام هةلعتل انه هدروأو « « ءابقنلا

 وأ رفاك ةريبكلا بكت م نإ : لوقي نم ىلع درلا نمضت هنأ اناث و « ساوألا لاثتماك نام إلا نم ىهانملا بانتجا
 هللا دبع هوبأو « هلاب ةذايع وذ ىأ لع مسا وه ( هللا ذئاع ) ےل . ىلاعت هللا ءاش نإ هريرقت ىتأيس اک رانلا ىف دلخ
 ماع هدلوم ناكو « ةيؤر هل نآل ةباحصلا ىف ركذ دقو « ريبكىعبات ةياورلا ثيح نم وهو « ىناح ىتالوخلا ورمع نبا

 « ردبب فورعملا ناكملاب ةنئاكىلا ةروبشملا ةعقولا رضح ىنعي ( اردب دهش ناكو ) هلق . نويماش هلكدانسإلاو . نينح
 رشا و أ كلذ لئت نوكي نأ لمتحيو ىزاغملا ىف اهركذ ىقتأيسو « نيكرشلل ایف ولي ىنلا لتاق ةمقو لوأ یھو

 امنا دحأ رهو ولو اذكوو امطقنم نوكيف ىرهزلا وأ « ةدابع نم كلذ عم هنأ ىلع لح اذإ الصتم نوكيف
 ّ « ناكو » هلوق نال < نأ رخ وهو «لاقد ظفل ةياورلا لصأ نم اهلبق طقس ( لرب هللا لوسر نأ ) هلق

 لوسر لاق لاو لثم ىف دركتي EE ًاطخ لاق فذحب ثيدحلا لهأ نم ريثك ةداع ترج دقو « ضرتعم اهدعب

 نم باب ىف اذه هدانساب ثيدحلا اذهل فندملا ةناور ىف تبث دقو « اهب قطنلا نم كلذ عم مدنع دب الو < لر هللا

 حتفب ( هلوحو ) هل . هثدح ةدابع نأ دانسإلا اذهم ناملا ىنأ نع دمحالو « هدعب نم انه تطقس ابلعلف اردب دہش

 ىلع تعج دقو « اهظفل نم امل دحاو الو « نيعبراآلا ىلا ةرشعلا نم ةعاجلا نيعلا رسكب ةب اصعلاو « ةيفرظلا ىلع ماللا

 « ةدهاعملا نع ةرابع ةعيابملاو « « قوعياي اولاعت د راصنألا دوفو باب ىفداز ( ىنوعياب ) هل . بصعو بئاصع

 ( ةنجلا م مل ناب مهاومأو مب نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ رل ىلاعت هلوق ىف اك ةيل املا ةضواعملاب اههدشت كلذب تيم

 . محر ةميطقو لتق هلال دالوألاب لتقلا صخ : هريغو ىميشلا ليعمسإ نب دمي لاق كلوا اره الور هو

 ركذلاب مهصخ وأ « قالمإلا ةيشخ نينبلا لتقو تانبلا دأ و وهو « ميف اعئاش ناک هنالو « دك آ هنع ىبنلاب ةبائعلاف



 ے89 7 آذآ "م ۱۸ ثيدحلا
 ىدبآلا صخو « هعماس تہ ىذلا بذكلا ناتهيلا ( ناتبب ١ وتأتالو) هلو . مهسفتأ نع اوءفدنال نأ ددصب مهنال

 نومسي اذكو « ىعسلاو ةرشاببلل لماوحلاو لماوعلا ىه تناك ذإ « اب عقت لاعفألا مظعم نال ءارتفالاب لجرآلاو .
 اوتمتال دارملا نوكي نأ لمتحيو . كادي تبسك ا اذه : لاقيف ةيلوق ةياذجب لجرلا بقاعي دقو . ىدايالا عئانصلا
 . لجرالا ركذل رظن هيفو « ىباطخلا هلاق , نالف قالي نيب اذك تلق : لاقي اك « اضعب دهانشي ”كضمب و احافنك سانلا
 سيلف ايضتقم نكي مل نإ لجدألا ركذ نأ هلصحمو « اديكأت لجرألا ركذو < ىديالا دارملا نأب قامركلا باجأو
 هيلا بسن كلذإف «هنع ناسللا مجرتي ىذلا وه هنال باقلا لجرالاو ىديألا نيب ام دارملا نوكي نأ لمتحيو . عنامب
 ىبأ نب دمع وبأ لاتو . متنسلأب هبحاص نوتېت مث كسفنأ ىف هنودوزت تذكي احا ارم رال + ىلا نأك« ءازتفالا
 نم ىعسلا نال «.ليقتسملا ف ىأ «كلجرأو هلوقو < لاحلا ىف ىأ « مكيديأ نيب » هلوق نوكي نأ لمتح : ةرج
 ةأرملا ةسن نع -نيبيرغلا ىف ىورحلا لاق اك كلذب ىنكو « ءاسنلا ةعيب ىف ناك اذه لصأ : هريغ لاتو . لجرألا لامفأ
 دروام ريغ ىلع هلمح ىلا جيتحا لاجرلا ةعيب ىف ظفالا اذه لمعتسا امل مث ٠ اج وز ىلا هطقتلت وأ هب قت ىذلا دلولا
 ‹ ةيآلل قباطم وهو « نوصعت الو » راصنالا دوفو باب ىف ليعامسإلل ( اوصعت الو ) هلق« ملعأ هللاو ٠ الوأ هيف
 ىنمملا نوكي نأ لمتحي : ىوونللا لاق (فورعم ىف) هل .!رمأو ايه: هنسح عراشلا نم فرعام فورعملاو
 هنن : هريغ لاقو . هدعب ءىش اقلعتم فورعملاب ديبقتلا نوكيف « فورعملا ىف كيلع مالا ىلوأ دحأ الو ىنوصعت الو
 فو نف ) هلو ٠ هللا ةيصعم ىف قوالاب ةريدج ىهف « هلل ةيصعم ريغ ناك ايف بحت ام قولخلا ةعاط نأ ىلع كلذب
 قلطأ ( هللا ىلع هرجأف ) هلق . ینعم امهو « ديدشتلاب ةياور فو « فيفختلاب نوو . دبعلا ىلع تبث ىأ ( مكنم
 . امهدحأ عصضوم ىف رجألا ركذ تبثأ نيضوعلا دوجول ةيضتقملا ةعيابملا ركذ نأ امل هنأ « مخفتلا لييس ىلع اذه
 ظفلب انه ربعو « « ةنجلاب » لاقف ضوعلا نيبعتب نيحيحصلا ىف ثيدحلا اذه ىف ةدابع نع ىح انصلا ةياور ىف حصفأو
 «*ىش هللا ىلع بحال هنأ ىلع ةماقلا ةلدآلل هرهاظ ريغ ىلع هلمح نيعتيو « تابجاولاك هعوقو ققح ىف ةغلابملل « ىلع »
 ركذي ملو تايهملا ىلع رصتقا مل : لبق ناف ٠ اذه ريرقت دابعلا ىلع هللا قح ريسفت ىف ذاعم ثيدح ىف قأيسو
 , مالا ةفلاخ نايصعلا ذإ ءاوصعت الو » هلوق ىف لامجإلا قيرط ىلع اهركذ لب « املم مل هنأ باوجلاف ؟ تارومأملا
 دسامملا بانتجا نال « لعفلا ءاشنإ نم رسي أ فكلا نأ تارومأملا نود تایہملا نم ريثمك ىلع صيصنتلا ىف ةكحلاو
 ( بقومف ائيش كلذ نم باصأ نمو ) هلق . لئاضفلاب ىلحتلا لبق لئاذرلا نع ىلختلاو « ملاصملا بالتجا ىلع مدقم
 رخآ هجو نم فنصلل وه اذكو « هل ١ دحأ داز « ( ةرافك ) باقعلا ىأ (وبف) هلوق . « هب » هتياور ىف دحأ داز
 هللا نإ ) ىلاعت هلوقب صوصخم ثيدحلا اذه مومع : ىوونلا لاق . «رومطو » دازو « ديحوتلا بانك نم ةئيشملا باب ىف
 كلذ نم  هلوق نأ ىلع ءانب اذهو : تلق . ةرافك هل لتقلا نوكيال هدادت را ىلع لثق اذإ دترملاف هب كرشي نأ رفغيال
 بطاخلا نأ ةنيرةب « كرشلا دعب ركذام دارملا نوكي نأ لمتح : ليق دقو « رهاظ وهو ركذام عيمج لوانتي « ايش
 اذه ىف ةدابع نع ثعشالا ىبأ قيرط نم لسم ةياور هديؤيو ٠ هجارخ] ىلإ جاتحي ىتح لخدي الف نوملسملا كلذب
 « نف » هلوق ىف ءاف" نأ لئاقلا اذه ىلع ركعي نكل . ادح ىمسيال كرشلا ىلع لتقلا ذا ءادح كنم ىتأ نمو » ثيدحلا
 « ثداح ىنرع دحلا ىف ركذ امو . كارشإلا نم ريذحتلا عنم ال كلذب نيملسملا باطخو « اهلبقام ىلع اهدعب ام بترثل
 ريكنت هيلع لدو . ءايرلا وهو رغصألا كرشلا كركاب دا رملا نأ قحلا : ىبطلا لاقو . ىوونلا لاقام باوصلاف

 اذه رركت دقو . ديحوتلا لياقيام هب دي رب اع كرشلا قلطأ اذإ عراشلا فرع نأب بقعت و . ناك ام اأ اكرش ىأ ائيش
 لمتع لاق اف . زاجلا باكترا ىضتقي عما بلط نأب باجيو . كلذ الإ هب داربال ثيح كثيداحألاو باتكلا ىف ظفللا

 ىرابلا عف * ١ ج۹ ۴



Îناعإلا باتک ۲  

 نأ حضوف «هيف ةيوقعال ءايرلاو . ايندلا ىف ةبوقعااب ةباصإلا بقع هنأ اضيأ هيلع ركعي نكل و . افيعض ناك ناو

 « ثيدحلا اذهب اولدتساو تارافكدودحلا نأ ءاملعلا رثك أ بهذ : ضايع ىضاقلا لاو . صوصخ هنأو كرشلا دارملا

 ةدابع ثيدح نكل « ءال مأ اباهال ةرافك دودحلا ىردأ ال ل يلب ىنلا نأ ةريره ىلأ ثيدحل فقو نم مهنمو

 ماس هلع نأ لبق الوأ درو ةريره بأ ثيدح نركي نأ ۔ اب حا یتیرط لع قعي نکی و: ادانسإ | حصأ

 تد ب اننا نعم اوز نم رازبلاو و كردتسملا ىن م احلا هجرخأ ةر دره ىلأ ثيدح : تلق . كلذ دعب هلع

 « رمعم نع قازرلا دبع نع دمحأ هجرخأ دقو . نيخرشلا طرش لع حيت يفوز ره ىلأ نع ىرقملا ديعس نع

دقو : تلق . هلسرأف رمعم نع هاور فسوب نب ماشه نأو «هلصوب درفت قازرلا دبع نأ ىنطقرادلا ركذو
 مدآ هلصو 

 هب عمج ىذلا - لاف اديح ناك اذ ذإو « رمعم ةياور تيوقف اضيأ ؟اخلا هجرخأو بئذ ىلأ نبا نع سايإ ىفأ نبا

 لوسر راصنألا عياب امل ةيقعلا ةلمل 5e ناك اذه ةدابع ثيدح ناب نومزاج هعبت نمو ىضاقلا نكل < نسح ب ىضاقلا

 ؟امدقتم هثيدح نوكي فيكف « ربيخ ماع نينس عبس كلذ دعب انآ اأ ةزيره واو ٠ ىنع لوالا ةعبلا هلي هلل

 ىلا نم هعمس ناكر خآ ین اع نم هممس ام إو « يب ىنلا 00 وأ نوكي نأ نكمي : هنع باوجلا ىفاولاقو

 اأ نأ هلطيدو . فسعت اذه ىو < ةدايع همس 6 ةراقك دودحلا نأ كلذ دع 2 ىلا نم عمسي مو امدق مت

 مدقتام وهو حيمص ةريره أ ثيدح نأ ىدنع حلاو . كاذذا تلر 5-0-0 هدحلا نأ و . هعامس حرص ةربره

 ام ةبقعلا ةليل ناك اع إو « ةبقعلا ةليل عقت م ةروكذملا هنصلا ا ا

 نوءعنمب ام قوعنمت نأ ىلع مكعياب أ » راصنالا نم رضح ن زا لات مما ىنلا ا نأ ىزاغملا لهأ نم هريغو قمحإ نا ركذ

 باتك ىف باتكلا اذه ىف ىأبسو N علا مكئانب أو مكءاسن هنم

 طشنخملاو رسيلاو رسعلا ىف ةعاطلاو عمسلا | ىلع مي هللا لوسر انعباب : لاق اضيأ ةدابع ثدي دح نم  هريغو نتفلا

 E NOT TT دارملا اذه ىف كلذ نم حرصأو . ثيدحلا .. هركملاو

 عمسلا ىلع لَو هللا لوسر انعياب ذإ انعم نكت مل كنإ ةريره ابأ أ اي : لاتف » ماشااب ةيواعم دنع ةريره ىلأ عم ةصق

 هللا ف فاخن الو قحلاب لوقت نأ لعو « ركذللا نع یہا. فورعملاب سالا لعو ‹ لسكلاو طاشنلا ىف ةعاطلاو

انجاوزأو انسفن أ هنم عدم ام هعشدتقف برش انيلع مدق اذإ هني هللا لوسر صان نأ ىلعو « مثال ةمول
 الو ءانه ءانب أو 

 ظافلأ و ىرخأ قيرط هل قاربطلا دنعو : ثب دخلا ةقب کف . الع هانعیاب ىل مث هللا لوسر ةعبب هذبف . ةنجلا

 باک فرك دیس رخل تاعي ابم تردص مث ر الا ةعمسلا ىف ىف عقو ىذلا وه اذه نأ حضو دقو . هذه نم ةي رق

 انآ ىوقي ىذلاو . ةروكذملا شحاوذنلا ا نع رجرلا ىف باأبلا ثيدح ىئ ىلا ةعببلا هذه اهنم « ىلاعت هللا ءاش نإ ماكحالا

 € كنعيابي تانمؤملا كءاج اذإ ینا اأ اي اإل ىلاعت لوق ىهو ةئدحتمملا ىف ىتا'ةيآل 1 تازا نأ دعب ةكم حتق دعب تعقو

 نم دودحلا تاك ن ىراغبلا دتعام كلذ ذ ىلع ليلدلاو ۰« فالخ الب ةي دحلا ةصق د عب رخأتم ةنآلا | هذه لوزثو

 ريسفت ىف هدنعو « ابك ةيآلا أرق مهعياب امل مي ىنلا نأ اذه ةدابع ثيدح ىف ىرهزلا نع ةئيبع نب نايفس قبرط

 نأ :لاق ءاسنلا ةبآ انيلع التف , لاق ىرهزلا نع رمعم قيرط نم لاسو « ءاسنلا 2ا لاف هولا اذه مةلا

 ین وعي أبت الأ , لاق هلي هللا لوسر نأ ىرهزلا رع لطم فرز قي رط نم فاشل و« اتش هللا نكرشت ال

 دنسلا اذهم ىرهزلا نع نن هجو نم قار مطالو . ثيدحلا < ايش هللاب وكرشنال نأ : ءاسنلا هيلع عراب ام ىلع

 اذه ىف ةدابع نع ثعشالا ىبأ قي رط نم مو . کم حت موي ءاسنلا هيلع عياب ام ل le مقلي هللا لوسر انعیا :

 لوزن دعب تردص ام] ةعيبلا هذه نأ ىف ةرهاظ ةلدأ هذبف . « ءاسنلا لع ذخأ [[ اك لل قا لوسر انيلع ذخأ . كيدحلا



 “۷ ۱۸ ثيدحلا

 ىبأ نبا هاورام اذه ديؤيو . ةدع ةريره ىنأ مالسإ دعب كلذو « ةكم حتق دعب لب « ةعببلا رودص دعب لب « ةيألا
 لاق : لاق هدج نع هيب أ نع بيعش نب ورمع نع بويأ نع ىوافطلا نمحرلا دبع نب دم نع هب أ نع هخيرات ىف ةمثيخ

 نب قحتإ لاق دقو . تاقث هلاجرو « ةدابع ثيدح وحن ركذذ ءائيش هتاب اوكرشنال نأ ىلع مءيابأ » لب هللا لوسر
 ورمع نب هللا دبع ناك اذاو ھا رع نبا نع عفان نع بوي أكو بف بيعش نب ورمع ىلا دانسإلا حص اذا : هب وهار
 حضو ةر ره ىبأ مالسإ برق همالسإ ناك امن ]و مهتعيب رضح نم الو راصن لا نم وه سيل و ةعيبلا هذه رضح نم دحأ

 اهدبشو كم حتف دعب تعقو ىرخأ ة ةعس و « ةايدملا ىلا ةرجهلا لبق ىهو ةبَقعلا ةليل راصنالا ةعمب - نيتعيبلا رياغت

 انساب د لاق ريرج ثيدح نم ینارطلا هاورام كلذ , لثمو  ةليوط ةدع .ةرجم ا دعب همالسإ ناكو ورمع نب هللا دبع

 ىلع ةريره بأ مالسإ نع ارخأتم N للا دانا اعلا ام لثم ىلع لب هللا لوسر

 ام لجأ نم ةبقعلا ةعيب تناكو . اعم نيتعيبلا رضح تماصلا نب ةدابع نأ ةبج نم سابتلالا لصح امإو « باوصلا
 . بقع ءاسنلا ةعيب لثم لع تردص ی !! ةعيبلا هذه ركذ املف . هتيقباسب اهيونت ثدح اذا اهركذ ناكف ءهب حدمتي

 نب دم قيرط نم دمحأ هجرخأ ام هريظنو . كلذ ىلع تعقو ىلو آلا ةعيبلا نأ لاحلا ةقينت> ىلع فقب مل نم مهوت كلذ
 مقل هللا لوسر انعياب » لاق - ءابقنلا دحأ ناكو  هدج نع هيبأ نع تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابع نع قمس]

 ىف ةعاطلاو عمسلا لعو ءاسنلا ةع ىلع » لوالا ةبقعلا ىاوعياب نذلا رشع ىنثالا نم ةدابع ناكو « برجل ةعبب

 هيف سيل ماكحالا ىف أيس اک نیحیحصلا ىف ثيدحلا نكلو « نيتعيبلا داتا ىف رهاظ هناف . ثودحلا « انرسيو ان رسع

 دعب برحلا ةعسب نأ باوصلاو « ديلول ا نب ةدابع نع ىراصنالا ديبعس نإ یک نع كلام قيرط نم وهو « ةدايزلا هذه

 تلمتشا دقو « مدقت ام ىلا اهدرو قمعإ نبا ةياور ليوأت نكمو < e الإ برغل[ 5 201 ةعبب

 ةدابع نع ىحانصلا ةياور ىف برحلا ضرفي نأ لبق تناك اهنأ حرص دقو ةبقعلا ةعيب ب : تاعيب ثالث ىلع هتیاور

 تعقو ىتلا ىأ ءاسنلا ةعيب ةثلاثلاو « رارفلا مدع ىلع تناك ابنأ داهجلا ىف ىتأيسو برحلا ةعيب ةيناثلاو . دحأ دنع
 حيرصتلا كلذ ىلع ركعيو « ملعأ هللاو . ةاورلا ضعب نم مو “) كلذب حيرصتلا نأ حجارلاو . ءاسنلا ةعيب ريظن ىلع
 كلذ عوقو قفتاو « ءاسنلا ةعبب لمم ىلع تنأك ةبقعلا ةلل ةعبب نأ ةدابع نع ی م انصلا قيرط نم نعت نبا ةياور ف

 قيرط نم اضيأ نيحيحصلا ىف مقوام هريظنو . نآرقلاب اهطيضل ءاذلا ىلا تفيضأ اممإو . ةيألا لزنت نأ لبق
 « ايش هاب كرشنال نأ لع هانعياب ٠ لاتو « دي هللا لوسر اوعياب نيذلا ءابقنلا نم ىنا » لاق ةدابع نع ىح انصلا
 ةبقعلا ةليل ىأ  اوعياب نيذلا ءابقنلا نم ىنا را ولا داحنا اذه رهاظف . ثيدحلا

 ةفطاعلا واولاب نايتالا اذه ىلا ريشي و « رخآ تقو ىف ىأ حلا هانعي اب : لات مث كاذب قلعتي امو « رصنلاو ءاوبالا ىلع
 . ليوأتلا اذه ىلا ةبقعلا ةليل تناك ةعيبل' هذه نأب امهوم تاياورلا نم ىتأ ام درب كيلعو . « هانعياب لاقو » هلوق ىف

 فقوتلل كلذ دعب هجو الو « ضراعت ةدابعو ةر ره ىلأ ئيدح نيب قبب الر( لاكشإلا كلذ عفت ريف هيلا تجهن ىذلا

 بلاط ىأ نإ ىلع كلذ ىور لب « ىعملا اذه ةياورب درفني م تماصلا ù ةدايع 00 5 ا نوک ىف

 هدبع ىلع ةبوقعلا ىش نأ نم مرك أ هتاف ايندلا ىف هب بقوعف اينذ باصأ نم » هيفو ك اجلا هو ىذمرتلا ىف وهو

 دائساب تب اث ن هک زخ ثر لح نم دحالو :ىميجه لا ةميع ىنأ ثر لح نم نسسح دانسأب ىاربطلا دنع وهو 0500 رخآلا ىف

 ةعس لش لع تعقو قلا ةعيبلا نه 0 ةاورلا ضع 3 ھو ءاسنلا ةعس ىلع تناك ةقعنا ةلمأ لوألا ةعيبلا نار عيرصتلا نأ هدأ )0

 ملعأ هللاو . هتف . كلذ دعب تناك ءاسنلا
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 بقوع أم د اعوفرم ©2)ورمع نبا نع ىااربطللو . « هل ةرافكو مف بنذلا كلذ هيلع مبقأ انذ باصأ نم » هظفلو نسح
 لازأ نمرأ مل ىتال عضوملا اذه ىف تلطأ و. «بنذلا كلذ نم باصأ امل ةرافك هللا ,هلعج الإ بنذ ىلع لجر

 وأ دلجلاو » ةقرسلا ىف م عطقلا هب ديرب : نيتلا نبا لاق ( هب بقوعف ) هلق ٠ ىداملا هللاو ٠ ىضرملا هجولا ىلع هيف سبللا

 ةياود فو : تلق : هنع كف سفنا لتق ديري نأ الإ ةمولعم ةب وقع هل سيلف دلولا لتق امأو : لاق . انزلا ىف مجرلا
 بابلا ثيدح ىفهلوق نكلو « قحاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا اولتقت الو ه كثريدحلا اذه ىف ةدابع نع ىحانصلا

 نأ هرهغو ليعاع] ىضاقلا نع كحو : نيتلا نبا لاق . اريزعت وأ ادح ةبوقعلا نوكت نأ نم معأ « هب بقوعف »
 هيلا لصو لب : تلق . قح هيلا لصي مل هنال مئاق لوتقللل بلطلاف ةرخآلا ىف امأو « هريغل عدار وه امن] لتاقلا لتق
 نإ » هريغو نابح نبا هحعع ىذلا خلا ىف درو اک « لتقلاب هبونذ هنع رفكت ابلظ لوتقملا ناف « قح ىأو قح
 ىلع نب نسحلا نع هلو «ىنارياتلا هاور « .ىش لك اع لثقلا ءاج اذا د لات دوعسم نبا نعو « «اياطخلل ءاحم فيسلا

 هيلا لصي قح ىأو « هبونذ ترفك ام لتقلا الولف « هاح الإ بنذب لتقلا رمال » اعوفرم ةشئاع نع رازيللو  هوحن

 ةروكذملا ةبوقعلا ف لخدت لهو « لتاقلا نع وفم!' عرشي مل طقف عدرلل عرش امن] لتقلا دح ناك ولو ؟ اذه نم مظعأ

 , هللا هرتس مث ائيش كلذ نم باصأ ن نيو مارت محلا لديو. رظن هيف ؟ اهريغو ماقسالاو مالالا نم ةيويندلا ب بئاصملا

 دار نأ لمتحيف ٠ بونذلا رى فكيت بئامملا نأ ةريثكلا كيداحالا تنيب نكللو « رقسلا ىفانتال بئاصملا هذه ناق
 وهو ؛ دودحلا بقي مل ولو بنذلا ةرافكدحلا ةماقإ نأ تر للا نم دافتسلاو د لعأ هللاو . هيف دح الام رفكت اهنأ

 LEE ارجل نتعب ماع كللخو را يعقد ليوا روبججا لوق
 اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ ال ىلاعت هلوق ىف بات نم ءانثتساب اولدتساو « ةريسي ةفئاطو ىوغبلا نيرسفملا
 ةياور ىف داز ( هللا هرتس مر لق . هيلع ةردقلاب تديق كلذلو . ايندلا ةيوقع ىف هنأ كلذ ىف باوجلاو ( مهلع

 ةلزتءملا ىلع درو « بوئذلاب نورف. يذلا جراوخلا ىلع در هيف ٠ ىنزاملا لاق ( هللا ىلا وهف ) لوق . « هيلع» ةع رك

 . هبذعي نأ ديال للقب ل ملو < ةئيشملا تحت هاب ربخأ £ ىنلا نأل . ةب وت الب تام اذا قسافلا بيذعت نوبجوب نيذلا

 . هنيعب هيف صنلا درو نم الإ دحال هنا 0 اع راثاب ةدايشلا نع فكلا لا ةراشإ هيف : : ىبطلا لاقو
 . نعلم وهو ثيدحلا رهاظ ريغ ىلع للا نم دافتست 5 هيلا ةراشإلاف ینا ث' امأو « مضاوف لوألا قشلا امأ : تلق

 روما بهذو « ةفئاط كاذب لاو ٠ بقي مل نمو كلذ نم بأن ن :م لشي ( هنع افع ءاش نإو هبذع ءاش نإ ) هلق
 ليقو . ال وأ هتب وت تلبق له اه ها عاللا ال هنا هلل“ a ا الف كلذ عمو ٠ ةذخاوم هيلع قبال بات نم نأ ىلإ

 هيف کدو ارس بوتي نأ زوج : لف ءادحلا بيب وأم أ نيف فلتخاو « بحب ال امو دحلا هيف بحجب ام نيب قرفب

 لعق . ةيدماخلاو عال عقم اك دحل هيلع ريقي نأ هلأسيو هب فرب  مامإلا ىتاي نأ لضفالا لب : ليقو.. كلذ
 نع اتل اور د داز | هلت ) . > الإ هت وتب نمت نأ بح تس روجفلاب انلعم نوكي نأ نيب ءاملعلا ضمب

 لكي ل ةيقعلا ةع دنع داجلا نال . ةرخأتم ةعيبل' نأ ىف هب كسمتي اع وهو <« ببهتبالو ١ ثيدحلا اذه ىف ةدابع

 يالا E ا ةنارو كاف زو . مثانغلا ىف لاتقلا دعب 00 الاوت نسل

 ٠ ثلا نع ةيتق نع راصتالا دوو باب ىف فلصملا هجرخأ « هللا ىلإ كلذ ءاضق ناك ام ايش كلذ نم انيشغ ناف
Noah Il م NM 

 ؟ ابنا هن : لاټو هج رخ ىف سالا رضعب فلکټ دقو « فحص" وهر همجعم داضو فاقب « ىضقي الو » هدنع عقوو

 ىرزاملا ةحسن قو : قالو. ةمط شماه ىف 45: رم نبأ : ضايرلا ةطوطخم ىف )١(



 4 ١و ثيدحلا
 هلوق نإ : ليقو . امهنع هلا ىضر سع نمز ىف نيطساف ءاضق ىلو هنع هللا ىضر ةدابع نأ هلطبيو « ءاضقلا ةءالو نع
 « باوج الب «كلذ انلعف نإ » هلوق قبي نكل : تلق . نيعم دحال ةنجلاب ىضقيال ىأ « ىضقيب قلعتم ا

 نسحلا نع ليعامسالا اذكو « نيتلمبملا داصلاو نيعلاب ةبيتق نع لاسم ةياور هيف فيحصتلا ىوعد توبث ىف كيد
 ثيدحلا اذه ىف اضيأ ىراخبلا دنع وه اذکو . ةريتق نع امهالك نوره نب ىسوم قيرط نم ميعن الو » نايفس نبأ
 اضيأ داضلاو فاقلاب ىنممشكلا دنع نكل « تاياورلا مظعم ىف ثيللا نع فسوي نب هللا دبع نع تايدلا ىف
 لعأ هللاو . «هانعياب  هلوأ ىف هلوقب قلعتم وه امن] « ةنجلاب » هلوقو . هانيب اک فيحصت وهو
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 نتفلا نم رارفلا نيدلا نم سيسي - ۲
 * صااس ص ول ص 27 - 5 م نع ةءصعص ىبأ نب نهرا دبع نب هللا دبع ٠د نھ دبع نع تالام نع ةماسم ن هللا دبع شو 89 ABET و د ےس ر ل

 مي مَ ثلا لام ريَ نوڪ نأ ك شو » ي هلا لوسر لاق : لاق هنأ ىذا ديمس ىبأ نع هيبأ وور
 « فلا نم هنيدب رغب ءرطقلا اوتو « لابجلا فتش اهب

 ]۷۰۸۸ 1٤۹۰ ‹ ۳۹۰۰ , ۳۳۰۰ : ین هفارطآ _ ۱۹ ثيدحلا ]
 ناميإلا باوبال مجوت هنوك عم _ نام إلاب ةمجرتلا نع فنصملا لدع ( نتفلا نم رارفلا نيدلا نم باب ) هلق

 هللا دنع نيدلا نإ إل ىلاعت هللا لاقو عرشأا فرع ىف نيفدارتم مالسإلاو ناميإلا ناكاملو ٠ ثب دحلا ظفلل ةاعارم
 ؛ أطوملا ةاور دحا ىنعقلا وه ( اسم نب هللا دبع انثدح ز هلق . ناعإلا عضوم ىف نردلا قالطإ حص ( مالسالا
 نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب هللا دبع وه ( هيبأ نع ) هْإوَف . ةدم ةنيدملاب ماقأ ىرصب وهو « بنعق هدج ىلا بسن
 كله « ىنذاملا مث ىراصنألا فوع نب ديز نب ورمع ةعصعص يأ مساو ٠ ةياورلا نم ثراحلا طقسف  ةعصعص يأ
 ليقو  حيحصلا ىلع دعس همسأ ( دعس قل يع ( هلق . ةماعلاب دهشتسا و« ادحأ ثراحلا هنيا دهشو . ةيلهاجلا ىف
 نم وهو « نويئدم هلك دانسالا اذهو . نيرثكملا نم ره ناكو « دحأب هوبأ دهشتسا . نائس نب كلام نأ - نادي
 ديعس يآ نع ب رخآ هجو نم ارا فاسملا دلع وهو - داهجلا ف ملسم جرخأ معن . لسم نع ىراخبلا دارفأ

 : لاق ؟ نم مث : لاق . هلامو هسفنب هللا ليبس یف دهاجم نمؤم : لاق ؟ ريخ سانلا ىأ : لأس ىذلا ىنارعألا ثودح
 اہ ديقيف ظفاح نم ةدابز ىهو . نتفلا ركذ هيف سیلو . هرش نم سانلا عديو هللا قتي باعشلا لل ل فاول
 دروأم هديؤيو « ىذمرتلا دنع ةيزهملا كلام مأ ثودح نمو ؛ اجلا ا فأ ثددح نم دهاش اهلو . قلطملا

 . ةيربخلا لعامتغ بصنو ريخ عقرب ىليصاللو . مسالا متغو . يلا ىلع بصنلاب ( يخ ) دوف . برقي ىأ ةمجعملا 'نيشلا ركب ( كشوي ) هلو . نالا باتك ىف كلذل ديرم ىتأيسو ؛ ةلزعلاو ةحايسلاو ىداوبلا ىنكس نع ىلا نم
 هلو . ةياورلا هب ءیج مل نکل . كلام نبا هلاق نأشلا ريبخ نوكم ف ردقيو ربخلاو ءادتیالا ىلع اهعقر دوج و
 سور ىهو ةكأو ك أك هفعش عمج ةلمبملا نيعلاو ةمجعملا حتفب «فعشو » . امناكسإ زوجيو ءاتلا ديدشتب ( عبي )
 ناظم ابال ركذلاب امصخو « ةيدوالا نوطب ىأ . فعش ىلع افطع بصنلاب ( رطقلا عقاومو ر هلت . لابجلا
 كثيدحلا اذه لالدتسالا ىف : ىوونلا خيشلا لاق . ةيئادتءأ ءنم » و . هئيد بيسل ىأ (هنيدب رفي ) هو ىعرملا
 نيدلل ةنايص هآر امل هلعلف : لاق . نيدلا ةنايص وه امتإو « انيد رارفلا دع ثيدحلا ظفل نم مزايال هلال ء رظن ةج دلل
 ةيئادتب | اهن وك دم رأ نإو . هجتم راظنلاف ةيضرعبت وأ ةيسنج اهنوك ن ديرأ نإ : هريغ لاقو . نيددلا مسأ هيلع قلطأ



 ناميإلا باتك - ۽ ۷۰

 وهو « نتفلا باتك ىف اضيأ فنصملا هقاس دق ثيدحلا اذهو . رظنلا هجتي الف نيدلا هؤشنم ةنتفلا نم رارفلا ىأ

 1 ىلاعت هللا ءاش نإ كانه ىنوتسي هيلع مالكلاو < هب عضاوملا قيلأ

 : ىلامت هللا لوق « بلقلا لف ةفرعملا نأ « « هللا "سمع اأ » يلم بلا لوق س ا

 ( کوت 'تبسك اه'ع ذخاؤبا نكلو )
 هّللأ 21 2 تلاع ي ° 8 4 ° o ت عال 04 7 . ثا :

 الكم هنا لوسر ناك : تلاق َةشْناع نع هببأ نع ماشه نع بع ان یخ لاف ماس نب دمع | مو ل ۰

 ص
 راک ا

 مادقت ام كل رع دق هلا نإ ٠ هلا لوسر اب كتبك انآ نإ : اولاق . نوقطب ام لامعألا نم "مرا مرا اذإ

 أ ناب ا لر م افا قات قب ا از كبدي

 ظفل وهو « رذ ىفأ ةياور ىف اذك ( كسلعأ انأ ) هلق . ددرت الب فاضم وه ( مل ىنلا لوق باب ) هلق

 « انه اههفدارت ىلع المح ىنعملاب روكذم هنأكو « كفرعأ » ىليصألا ةباور نو . هقرط حي ىف هدروأ ىذلا ثيدحلا

 اه ركب دروو . ةفرعملا نأ نايب باب : ريدقتلاو نأ حتفب ( ةفرعملا نأو ) هل . فتصملا لمع هيلعو انه رهاظ وهو

 ةيالا هذه لالدتسالا هدام ( ىلاعت هلوقل ) هلم ٠ ةياردلاو ةياورلا فالخ وه : قامركلا لاقو . رهاظ هببجوتو

 ( ميواق تبسك امب آل هلوقو . بلقلا لعف داقتعالاو هيلا داقتعالا مايضنناب الإ متيال هدحو لوقلاب نامإلا نأ ىلع
 ىف كارتشالل حضاو رسكلاب ناعإلا ىف اهب لالدتسالاف حتفلاب نام الا ىف تدرو نإو ةبآلاو . اف رقتسا اع ىأ

 ال رو ىلاعت هلوق ىف لاق هناف « ملسأ نب ديز ريسفتب حمل فنصملا نأكو . بلقلا لمع ىلع ايف ةقينتلا رادم ذإ , ىنعل

 ىح كلذ هللا هذخاؤيال : لاق  رفاك انأف اذک تلعف نإ لجرلا لوقك وه : لات 4 اا ىوغلااب هللا كدخاؤي

 ىلع اليلد هيف ناف « ناعإلا ثحابم ىف وخد هجو رمظو « ثيدحلاو ةيالا نيب ةبسانملا تربظف . هبلق هب دقعب

 « هللاب مكلعأ انأ د لم هلوق نآل هناصقنو ناعإلا ةدايز ىلع اليلدو « طقف لوق نام إلا نإ : ةيماركل! لوق نالطب

 ملعلاو . تاجردلا ىلعأ ىف هنم م ىلا نأو ٠ ضعي نم لضفأ هبق سالا ضع نأو ٠ تاجرد هللا ملا نأ ىف رهاظ

 عمجأ : نيمرحلا مامإ لات : ( ةدئاف ) . اقح ناممإلا وه اذبف . كلذ قاعي امو هماتحأب امو هتانصب ام لوانتي هاب

 : حرتقملا لاو . رظنل' ليقو . ةفرعملا : ليقف () بجاو لوأ ىف اوفلتخاو . ىلاعت هللا ةفرعم بوجو ىلع ءاملعلا

 لقنيفو . رظنلاىلادصقلاءادأو ًالاغتشا بجا ول وأو « ةفرعملا ًادوصقمو اباطخبجاو لوا نا يف «فالتخا ال

 ىلع لوألا رصعلا لهأ قابطاب اولدتساو . هضيقن ىف عامجإلا ةعامج لقن ىح « ةليوط ةعزانمو ريبكر ل: عامجإلا

 رافكلا نأب كلذ نع نولوالا باجأو . ادج ةريثك كلذ ىف راثألاو . بيقثت ريغ ن٠ هيف لخد نم مالسالا لوبق

 ةروكذملا هفرعملا نأ اذه ىضتقمو . مهل قحلا روبظ ىلع ليلد هع مبعوجرف . هياع نولت ةيو مهنيد نع نويذب اوناك

 رطف ىلا هللا ةرطف افينح نيدلل كرجو مةأف + ىلاعت هللا لوقف كلذ عمو . هرررقام فالذ . رظن ىندأب امف تكي

 هيلا اعد ءىش لوأ مو « الو ا٠ء هلا الإ هلإ ال نأ ةداهش وه بجأو كوأ نأ للا لعأ نم نوققل هركدام باوصلا :9)

 ىلإ اذاعم ثعب ااو . اوماعت للا الإ هلإ ال اولوق : هءموقأ لاق نأ هيلا اعد ءىش لوأ ملسو هيلع هللأ ىلص دمت انيب' ميمامإو مجديسو ء لسرلا

 ٠ يلو » ىلاعت هلوق هيلع لد مع تادابعلا ميج ةحصأ طر دح هلا نألو . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هيلا وعدت ٠ لوأ نكيلف : هل لاق نم

 2 نولمعب أوناكام ere طل اوكرشأ



۷1 
 ثيدحلا ۲٠

 نايب دم قأيسو « اهلصأ نم ةلأسملا هذه عفد ىف نارهاظ « ةرطفلا ىلع دلوب دولوم لک د ثيدحو € اهيلع سانلا
 رفعج ىنأ نع ىجابلا ديل ولا بأ نع ةرج ىنأ نب دم وبأ ةودقلا لقن دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ ديحوتلا باتك ىف اذهل
 هللاو « بهذملا ىف تيقب ةلزتعملا لئاسم نم ةلأسملا هذه نإ : لوقي هعمس هنأ  ةرعاشالا رابك نم وهو  ىنانمسلا
 هلوق امأو « ترقتسا نإ اب ذخاؤي بولقلا لاعفأ نأ حيحصلا بهذملا ىلع ليلد د يالا ىف : ىوونلا لاقو . ناعتسملا
 نکو : تلق . رقتست مل اذإ ام ىلع لومحف < لمعت وأ هب ملكت ملام اهسفنأ هب تئدح امع ىتمآل زواج هللا نإ د و م

 . قاقرلا باتكىف ركذت ةلكت ةلأسملا هذ و , بلقلا لمع وه داقتعالا نآل « لمعت وأ » هلوق مومع نم كلذل لدتسي نأ
 , شك الا دنع اهديدشتب وه : جب اكمل يعاين لاو سلا لك مدل قل وح تا دمت انثدح ) هلو

 دارأ هلعلف ‹ هيبأب ربيخأ وهو هسفن هنع كلذ ىور دقو « فيفختلاب هنأ ىلع ءابلعلا دانا ىوونلا هيقعتو
 (ةدبع انربخأ ) هلق ٠ هفالخ دمتعملا نكل و « ديدشتلا حيجرت ىف !ءزج ىرذنملا فدص دقو . هدلب اشم ر مك لاب
 هلو . ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع نبا وه ( ماشه نع ) هلق . انثدح : ليصألا ةياود ىفو ؛ « وكلا ناملس نبا وه
 نب ركب وبأ ىضاقلا حرش هيلعو « ةدحاو ةرم مرم اهضعب ىف عقوو « تاءاورلا مظعم ىف اذك ( مآ مرآ اذا )
 هريغو ريع ” نبا قيرط نم اذكو « ةدبع ى رط نم اهلع تفقو ىلا ثيدحلا اذه قرط ىف عقو ىذلا وهو « ىبرعلا
 « ءىثلاب سانلا ىمأ اذإ ناک هظفا و « ماشه نع ةماسأ نأ ةياور نم ىيعامإلا هركذ اذنكو . دمحأ دنع ماشه نع
 ريظنب وه لمعو « هيلع ماودلا نع اوزجعي نأ ةيشخ قشي ام نود مهياع لمسي اع مم اذإ ناك ىنعملاو : اولاق
 تاجردلا عفرل لمعلا ىف ةغلابملا ىلا مهجايتتحا مهداقتعال « قشي ام فيلكتللا هنم اوبلط « فيفختلا نم هب مای ام
 داندزإلا بجو لب“ « لمعلا ىف ريصقتلا ب يدر كارلا 0 رهن نم يسمو كانك ذبل نولوقيف « هنود

 ماع لبسي ام مما < اروكت ادع نوك أ الفأ ١ رخآلا ثيدحلا ىف لاق اك « باهولا معنملل ارش
 نما ةياورا ذهول عقرام طقم ل ىلا بحأ ١ نخل ثردحلا ىف لاق اک هيلع اومواديل
 باوج ةيناثلا مرمأف « هيلع ماودلا نوقيطي ۶ اع را ناعألا نسل امعب مرمأ اذإ ناك: ىنعملا نوكي « مرآ د ريركت
 كثيدحلا اذه فو . اديك أت ةئيهلاب ربعو . كاك انلاح سيل ىأ ( كتك ) هلق . ناث باوج اولاقو « طرشلا
 م إب هنآأل , تآيطخلا وعو تاجردلا عفر نم ةينسلا بنارملا ىلا امحاص قرت ةحلاص م' لامعالا نأ ىلوالا : دئاوف
 ةدابعلا ىف ةياغلا غلب اذإ دبعلا نأ ةيناثلا . ى 0 نم لب . ةبجلا ذه نم مهليلعت الو مهلالدتسا مهلع رش
 ٠ دحام دنع فوقولا ةثلاثلا . اباع ركشل اب اه ةد ء ةمعنلل ءاقيتسا « اوملع ةيظاوملا ىلإ هل ىعدأ كلذ ناك اهتارمتو
 نأ ةعبارلا . هل فلاخلا قشآلا نم ىلوأ عرشلل 90 قفرالاب ذخألا نأ داتةعاو « ةصخرو ةعزع نم عراشلا
 ىف دجلا ىأ ب تملا نالا ةودملا ىف ءاج اک ‹ كرتلا ىلا ةيضفملا ةغلابلا ال ءةمز 6 ةدامعلا ! ىف ىلوآلا
 e ةدابعلا ىف ةباحصلا ةبغر ةدش , لع هيبنتلا ةمماخلا . «قيأ ارهظالو عطق اضر ,أ ال _ ريسلا
 اا ىف رصق اذإ ىنمملا مهفل لهأتملا قذاحلا ىلع راكنإلاو ٠ يعرشلا مالا ةفل اخ دنع بضغلا ةرعورشم ةسداسلا
 ةاهابملا نم نمألا دنع كلذل ةجاحلا بس لضف نم هيف اع ءراأ ثدحت زاوج ةعباسلا . ظقيتلا ىلع هل اضيرحن
 دقو < ةلمعلاو ةسلعلا نيدكسملا ىف رصحنم هلال ! ىناسنالا لاکا ةبتر مت هللا لوسرل ا أب ةنماثلا . مظاعتلاو
 ةدايز « انأل هللا مكسلعأو » معن ىبأ دنع عقوو « . مكاقتأ » هلوقب ةيناث انآ لاو « كسلعأ » هلوقي لوألا ىلا راشأ



Vr 
 ناميالا باتك ۔ ۲

 ريمضلا ةماتإ هنم دافتسي و « « انأ مكاقتأو مكربأ نإ هللاو » ليعامسالا دنع ةماسأ نأ ةياور فو « دكأتلا مال

 محاسحأ نع عفادب اعإو , رعاشلا لوق اولوأو ةرورضلا الإ ةاحنلا رثكأ دنع عونم وهو « لصتملا ماقم لصفنملا

 ىف عقو ىذلاو : حارشلا ضعب لاق . انأ الإ مه اسحأ نع عفادي امو ىأ « ردقم هيف ءانثتسالا نأب « لثم وأ انآ

 ٠ حيحصلا بئارغ نم وهو ٠ ملسم نع ىراخ,' د'رفأ نم ثيدحلا اذهو « ةرورض الب زاوجلل دهشي كثدحلا اذه

ةشئاع نع هيب أ نع هئيدح نم قلطم درف ماشه نع روهشم ومف « هجولا اذه نم الإ هفرعأ ال
 ترشأ دقو . لعأ هللاو 

 هنم ذخؤي ام هيف تركذو « بدآلا باك نم هجاوي مل نم باب ىف ةشئاع نع رخآ هجو نم هانعم ىف دروام ىلا

 دجلا هلو . هن رومأملا نييعت

 ناعالا م راثلا ىف قتلي نأ هرْكَي كر فكلا ىف دوب نأ هک نم اپ - ۴
 ع ت ت

 ةداتق نع ةيمش أ
 و م و 4

 :ادح لاق ب'رخ نب ناماس شرو - ١

 gy, Ace >7 4 اع * ع6 م7 4202 5 ا ا ب 7 ا کپ -

 دبع بحا نرمو ٭ اهاوس ام هيلز بحأ هل وسرو هللا ناک نم: ناعإلا ةوالح دجو هيف نا نم ثالث 2,

 02 .٠ 1 ٠ م - 4 E 5 0 E رە لە ر ٠6 ث 7

 هذه اذإ دعب رفكلا ىف دوعا نأ ةركي نمو « هلل الإ هبحم ال
 « رانلا ى دلي نأ هر 1 اک هللا

 دقو ؛ هربخ « نامإلا نم » و أدتيم « نم » لوألا ىلعو : ةفاضإلاو نيونتلا هيف زوجي ( هرك ن م باب ) هلق

 لع فاصلا ىرج و٠ نر رعي هلك هءانسإو . مدع ام ةرهاظ هل ةمجرتلا ةقباطهو «بابلا ثيدح ىلع مالكا مدقت

 مم. نآملا نم دافتسي ام ىلع بيوبتلا ىف هتداع
 ةلوصوم د العلا عضاومل ىف « نم د و . سن! ىلإ انه دانسالا راغ هنأ

 ةيطرش اهئاف ثالث دعب ىلا فالخ

 لامعألا ف ناال لحأ لضافت ل 6م

e 3و ل ١ : ٠ 4 4 2 ° ا م 2 هد رض eo Nl30  

 ن ورم نع كالام یادح لاق ليعامسإ انو ۲
 نع هيأ نع ىرألا ېګ

 r 0 32 3 3 س 3 . 5 5 3 ك 0 ن 2 1 0 و ر 1 ننال - 4

 ناک نم اوحرخا ىلاعت هللا لوق م ٠ رذلا رانلأ لحاَو ةنملا ةنجلا لها لحد » لاق دم 1 ىنلا نع ةنع هللا

 0 2 او ےک وک ا ت رپ

 ا 0 e هو هم أم 1 هم .٠ .٠ 8 .٠ سک 6, . 0 0

ناعإ نم لدزخ نم ةبح لاقثم ويلف ق
 ٠ ةايحح وا 55 اي رې ف تنومليف اهدوسا لو امم نوح رحيق « 

 ت

 س الهر ۶ سە

قص جرا 2 ص 1 ظ ليسا بزاج ف 3 ا اك ثوتبنيف - كلام
 ؟« ةن وتلم ار

 « رخ كم لوح » لاقو . « ةايملا » وار انثدح : ثيم لاق

 ] لو هما 101 441۹ ¢ tehl : ىف هفارطأ ۲۲ ثيدحلا ]

 بيسب لصاحلا لضافتلا ىأ « ةييبس نوكت نأ لمحو ةيفرظ ىف ( لامعألا ىف ناب إلا لهأ لضافت باب ) هلق

 دقو «كلام تخأ نيا ىندملا ىحصألا هللا دبع نب هللا دبع سيوأ نأ نا وه ( ليعمسإ انثدح) هلو . لاعألا

 + قطف رادلا لاك اطوملا فوه: ياو ©: كلام نع ىنيع نب نمو بهو ن هلا ديف تردملا اذه ةاور ىلع هقفاو

 لدي ٠ نعم قيرط نم دازو «هللا لخدب د هريغو ليعمسإ قيرط نم ىطقرادلل ( لخدي ) وأ . حيمص بیرغ وه

.بهو نبأ قيرط نم ليعامساللو هل اذكو « هتحرب ءاشي نم
 ال ام ىلا ةراشإ وه ءاحجلا متفب ( ةبح لاقثم ) هلق 



 A مم ۲۲ ثيدحلا

 سوسحلا ىلا درب لوقءملا ىف لكشي امنآل « نزولا ىف ال ةفرعملا ىف ارايع نوكيل لثم وه : ىباطخلا لاف « هنم لقأ

 لاقو . لامعألا روجأ ردق ىلع امتزو عقيو « لامعألا ىلع ةلمتشملا فحصلل نزولا : نيمرحلا مامإ لاقو .

 ةبحب دارملاو « هيف لقعلل لخد ال عرشلاب ةرخألا رومأ نم تبث امو « نزوتف ضارعألا دست نأ زوج : ه
 و س ارا ردا ا

 . قاقرلا باتك ىف فاصملا هركذ ثصح ةعافشلا ك كثيدح ىلع مالكلا ىف حقي اذه طب لحمو . « ةرذ نزءام ريخلا نم

 نگ , ملا هيلعو الخلا مزج هبو . رهآلاب اهريغو ةع ركل و « دم اب ةياورلا هذه ىفاذك | و هلو

 ءايحلا نم ةايحلا ىنعم قيلأ وف « تابنلا ةايح لصحت هنو ٠ ل ل

 تابنلا روزب عمج ةبحلا : ىرونيدلا ةفينح وبأ لاق « هلؤأ ركب ةا هلو: لجخلا ىنعع وه ىذلا دودمملا

 لاو . محلا ىف اقرتفا امنو « اضيأ حتفلاب ةبح اهتدحاو « ريمشلاو ةن وهف بحلا امأو « حتفلاب ةبح اهتدحاو

 انثدح ) دلا نبا ىأ (بيهو لاق ) هلق . توقب سيل ام ءارحملا روزب رسكلاب ةبحلا : ىهتنملا ى ىلاعملا وبأ

 ىفاكلام قفار ايهو نأ هدامو « ةياكحلا ىلع ضفخلاب ( ةايحلا ) ےلوق . روكذملا ینزاملا ىحي نبا ىأ ( ورص

 كلام كش ۴ كشي ملو ةايحلا رمت ىف هلوقب مزجو « هدنسب یجب نب ورمع نع تدل اذ: تاور

 20) انه رسفي دقو « كاشلا مجأف كلام ةياور نم عيدحلا اذه لسم جرخأ : ( ةدئاف )

 لدرخ نم ةبح لاقثم : هتياور ىف بهو لاتو ىأ . اضيأ ةياكسحلا ىلع وه ( ريخ نم لدرخ لاتو ) ) هلق

 ىموم نع قائرلا باتك ىف اذه بيهو ثيدح فلؤملا قاس دقو . ةملكلا هذه ىفاضيأ اكلام فلافل« ريخ نم

 ضرتعاف « كلام ةءاورك « نامي] نم لدرخ نم » لاق هنيكل ٠ كلام قايس نم متأ هقايسو « بيهو نع ليعمس] نبا

 نع لسم نب نافع نع هدنسم ىف ثيدحلا اذه جرخأ ةيش ىبأ نب ركب بأ ناف هيلع ضارتعا الو « اذهب فنصملا ىلع

 يأ نع لم هجرخأ دقو . ىموم ظفل ال هدارم هنأ نيبتف . فنصملا هقلع اک «ريخ نم لدرخ نم , لاّتف بيهو

 هيف امل ةئجرملا ىلع درلا هدارياب دارأو ٠ رهاظ ةمجرتلل ثيدحلا اذه ةة اطم هجوو « هظفل تسي مل نكل ءاذه ركب

 0 ولا ال

 ن ةمامأ ىبأ نع 0 ن 1 نع كاس ن مهاربإ اند لاف وفا دیم نب دمع نشري - ۲۴

 سا م سام
 رق يع

 مهد لع نضر ٠١ ساما "بار هدا ا كوصر لا: لوقي ىرذلما ديمس اأ ميس هنأ لس

 اف اراق. رع سيق هيلعو بطلنا ن ر ضرع . اذ نرد ام اهنمو « ىدا لب ام اهنم « نم

 « َنيدلا : لاق ؟ هللا لوسر اي تلذ تلو
 [ ۷۰۰۹ ۷۰۰۸ ۰۴۹۹۱ : ىف هفارطأ ۲۳ ثيدحلا ]

 یہ ات ناسيك نبا وه ( اص ض ر مؤ . ريغصتلاب هربأو ىلدملا تب اث وبأ وه ( هللا ديبع نب دمع انثدح ) هلق

 ملو ؛ هتيحص ىف فلتخم ةءامأ وب أو « ليصألا ةياور ىف تبث اك فيثح نبا وه ( لہس نب ةمامأ بأ نع ) هلق . ليلج

 وأ نالا نم الث دانسإلا ىف نركب ةياورلا تيحن نمو « ةيؤرلا فرشل ةباحصلا ىف لكف اتو ٠ عا هل مصب

 انه رف دقو : هلملو . اذك )1()

NE ENE 



٣ Vناميإلا باتك ۔ ٤ 
 ةمجرتلل هتقب اطمو « ريبعتلا باتكىف ىتأي نتملا لع مالك لاو « هلبق ىذلاك نوين دم مهلك هلاجرو « نايباحصو نايعبات
 . نام إلا ىف نولضافتم مهنأ ىلع لدف 1 امیل ىف نولضافتم مه :أ ركذ دقو « نددلاب صمقلا ليوأت ةبج نم ةرهاظ

 ءذا نودبو اذإ نودب انيب لاعتسا هيفو . ها اي د لصأ (سانلا:تيأر:مئان انأ انيب ) هلق
 مضب « ىدثلا » » هلوقو . ةجح ثردحلا اذه ىف ناف « هفالخ ىلع رك الا ناك ناو هعبت نمو ىعمسألا دنع حيصف وهو

 دنع ركذم وهو « فيفختلاو ةيناث ناكسإو هلوأ حتفب ىدث عج ةيناتحتلا ءايلا ديدشتو ةلمبملا لادلا رسكو ةثلثملا

 ثيدحلا اذهو ةأرملاب صتخم ليقو « ةأرملاو لجرلا ىف قلطي هنأ رومشملاو « ثنؤم هنأ ىكحو « ةغملا لهأ مظعم
 لعأ هللا . ازاجم ثيدحلا ىف قلطأ هنأ ىعدي اذه لئاق لعلو « هدري

 ناميإلا نم هيلا صا - ٠

 نع هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع سنأ نب تلم انريخأ : لاق فّسوب "نب هللا دبع شرڪ - ”4
 ضد » إب هللا لوسر لاقف  ءايحلا ىف ٌهاخأ ظمب وهو - راصنألا نم لج ىلع ي هلي هلا لور نأ هما

 « نامإلا املا ناف

 [ 5118 : ىفهفرط 4 ثيدحلا ]

 ةدئافو « ناعإلا روهأ باب ىف هثحابم ةيقب عم مدقت ناميإلا نم ءايحلا ع ( هلو

 وه (فسوب نب هللا دبع انثدح ) هلق . قيرطلا ةرياغم ةدئاف عم دصقلاب انهو ةيعبتلاب كانه ركذ هنأ انه هتداعإ
 نبا ةع كلو كلا انادح ليصل انرخأ ) هلق ةيدلا لهأ نم هاوس دانسالا لاجرو « قتفمد ليز نبا
 نم لسم ( لجد ىلع م) هلق باطخلا نب سع نب هللا ديع وه ( هيبأ نع) هلق ٠ أطوملا ف ثيدحلاو « سنا

 هلوقو . . هيخأو ظعاولا نيلجرلا نيذه مسا فرعأ لو « ءابلاب و ىلعب ىدعي زاتجا ینعم صو « لج رب سم » رمعم قبر ط
 نم بدآلا ف فنصملا دنع ءاج ام حرشي نأ ىلوآلاو  هوحرش اذنك « ركذي وأ فوخ وأ حصني ىأ « ظعي »

 هن أك ىح « ىحتستل كنإ : لوقب « ءايحلا ىف هاخأ بتاعي » هظفلو باهش نبا نع ةبلس ىنأ نب زيزعلار بيع قيرط
 , رخآلا هركذي ملام ةاورلا ضعب ركذف ظعولاو باتعلا هل عمج نوكي نأ لمحو . ىنا . كب رضأردق : لوقب
 «ىف »و« رخألا ماقم موقي امبنم ظفل لك نأ دقتعا ام بسع ىوارلا فرصت نم هنأ رهاظلاف « دحتم جرخلا نكلا
 هالي ىنلا هل لاقف ٠ كلذ ىلع هوخأ هبتاعف « « هقوةح ءافيدسا نم هعلع كلذ ناكف ءايجلا ريك ناك لجرلا ن اكف ةسسدس

 علم ءايحلا ناک اذاو ٠ ناعإلا نم هنأب هکح ابيغرت كلذ ىف هداز م من« ىنسلا قلخلا اذه ىلع هكرتا ىأ ءهعدد

 نبالاقو . اقحتسم هل كورتملا ناك اذإ اسال < قحلا كلذ ر لن كلذ هل رج هسفن قح ءافيكسأ نم هيحاص

 ماق ام مساب ءىثلا ىمسي ام انا ىمسف « ناعإلا عنمب اي ىصاعملا باكترا نم هبحاص عذمب ءارحلا نأ هانعم : ةبيتق
 ناهيإلا تالكم نم ءايحلا نأ فرعي ناك ام ىهانلا نأ رهاظلاو « زاجم نامإلا نم هنوك ور همام
 : بغارلا لاق . ركتم كانه نكي )ناو دب تع ام امسفن ىف ةيضقلا نأ ةبج نم ديك أَلا نوكي دقو « ديك أتلا عقو اذبلف
 . ةميملاك نوكي الف ىهتشيام لك باکت را نب رع عدتريل ناسنالا صئاصخ نم وهو « حبة" نع سفنلا ضابقنا ءايحلا

 ضابقنالا قلطمل نوكي دقو « ًايحتسم عاجشلا نوكي املقو « اةساف ىحتسملا نوكيال كلذلف ةفعو نبج نم بكرم وهو
 نوكي نأ نم هع تدرك انوا زب هللا ضاق وح ةو لاقو  اهكم يا  تادصلا ضف ىاك



 ¥ Yo ثم ديلا

 نم ةبعش ءايحلا » تم هلوقو : لاق . لب أ كلاثلاو نونجي قاثلاو ىساف لوألا لباقمو « افرع وأ اىلقع وأ ايعرش

 نإ : هريغ لاقو « هيلإ رشلا ةبسنب مذلا فوخ ءابحلا ةقيقح : ىميلحلا لاقو « ناعإلا راثآ نم رثأ ىأ « ناعإلا

 ءايجلا» هلوقب دارملا وهو « ىفرعلا وهف حابم ىف ناك نإ و « بودنم وف هوركم ىف ناك نإو ء« بجاو وهف مرح ن ناك

 : فلسلا ضعب نع ىكحو «ايفنو اتايثإ عرشلا قفو ىلع عقبام وه امنإ حابملا نأ كلذ لك عمجيو . « ريخ الإ ناال

 ىحتسيف همعن ىف بلقتلا نم ىلاعت هللا نم ءايحلا دلوت دقو . ةنايد تراصف « ةأ ورم اهتكرتف « ةلذم ىصاعملا تيأر
 ردق ىلع هنم ىحتساو . كيلع هتردق ردق ىلع هللا فخ : فاسلا ضعب لاق دقو « هتيصعم ىلع ام نيعتسي نأ لقاعلا
 لعأ هللاو . كنم هبرق

 ( مهكيبس اول ةاک للا اوت آو ةالصلا اوماقأو اوات ناف ل بسا - ۷

 دقاو نع ةبعش انندح لاق ةراع نب ُئيَرْلا حور وأ اقدح لاق ئدتسملا دحم نب هللا دبع اشم - ٠

 ادبي ىتح سانا ”لتافأ نأ تيرمأ » لاف كَم ا لوسر "نأ ر نبا نع ثم آتی : لاق دح نبا
 مهءامد ىم اومصَع كلذ اولمف اذاف . ةاك لا او یو < ةالصلا اوميقتو « هللا لوسر ادم ناتا الإ ال نأ

 « هلل َلَع مهباسحو « مالبإلا ىئ الإ مكاومأو
 ةفاضإلا زوجمو «  اوبات ناف إل ىلاعت هلوق ريسفت ىف باب اذه : ريدقتلاو « ةياورلا ف نونم وه ( باب ) هلق

 ؛ ديحوتلا ىلا رفكلا نع عوجرلا ةيآلا ىف ةبوتلاب دارملا نآل ةيالل !ريسفت ثيدحلا لعج ام إو . هلوق ريسقت باب ىأ

 « ىرخأ ةبسانم ثيدحلاو ةبآلا نيبو . < هللا لوسر ادم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىّتح» للك هلوق هرسفف

 درلا ىهو ىرخأ ةبج نم ناعإلا باوبال ثيدحلا ةبسانمو « دحاو ىنم ثيدحلا ىف ةمصعلاو ةبآلا ىف ةيلختلا نآل
 ركاسع نبا داز ( دمج نب هللا دبع انثدح ) هل . لامعألا ىلإ جاتحال نامإلا نأ اومعز ثيح ةئجرملا ىلع

 « نيتلمبملا حتفب وه ( ىرحلا ) هلق . ءارلا حتفب وه حور وبأ انثدح لاق « ىضم ا نونلا حتفب وهو « ىدنسملا »

 لاقو ‹ دعب ىلا مهار نب ىم لثم , فذحتو ماللاو فلآلا هيف تبقت بسنلا ظفلب مسا وهو « ىرح ليصأللو

 همسا هلعج ىف امهدحأ : نيبجو نم أطخ وهو . لاق اذک « هتبسن ىرحلاو تباث همساو « هتينك حور وبأ : ىتامركلا

 هنأكو «21) تبان ةصفح بأ مسأو ةصفح بأ نب ةرادع نب ىرح هنأ كلذو « هما هدج مسا هلعج ىف ىناثلاو « هتبسن
 ريمضلا لب كلذك س يلو « هع ثدحتملا هنال ىرح ىلع دوعب ريمضلا نأ نظف تبان همساو مهضعب مالك ىف ىأر
 وه سيلو ماللاو فلالاب « ىرحلا » دنسلا اذه ىف هدورو هدنع كلذ دكأو « برقألا هلال ةصفح ىلأ لع دوعي

 هنظ هنأكو هتداعك ابان طبضی ملو . ةافولاو نكسملاو ًاشملاو دلوملاو لصألا ىرصب هنآل لاحم مرحلا ىلا ابوسفم

 رمع نب هللا دبع نب ديز نب ىتعي : ىليصألا داز ( دمع نب دقاو نع ) هلق . نون هلوأ نأ حيحصلاو «')ةداجلاك ةثلثملاب
 نع ىور انه دقاوو « لقأ هدج نع هيبأ نع صخشلا ةياور نكل ريثكو هو « ءابألا نع ءانبألا ةياور نم وهف

 زيزع ةبعش نع وهو « نابح نبا هلاق دقاو نع ةبعش هتياورب درفت دانسإلا بيرغ ثيدحلا اذهو « هيبأ دج نع هيب
 دم نب مهاربإ و ىدتسملا هنع هب درفت ىرح نع زيزع وهو « حابصلا نب كلملا دبعو اذه ىرح هنع هتياورب درفت

 كلما دبع نع بيرغ وهو 3 مهريغو ليعامسالاو نابح نباو ةناوع وبأ هجرخأ هارب ةبج نمو ¢ ةرعرع نءا

 انک (۲) ۲۳۲ : ۲ بیذہللا بیذہت رظناو . نونلاب هنأ انه ظفالا نيب دقو « ىرح دج مسا وهو : نونلاب وه )١(



 ىف وه سیلو « هتبارغ عم هتحصب محلا ىلع ناخيش هلا قفتاف « لسم خيش دحاولا دبع نب كلام ناسغ وب ,أ هنع هب درفت

 لاتق ىف ركب ابأ عزاني هابأ كرت امل رمع نبا دنع ناكول ثيدحلا نأب هتمص موق دعبتسا دقو . هتعس ىلع دحأ دنسم

 نأ ترمأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب لالدتسالا ىلع سمع رقي ركب وبأ ناك ال هنوفرعي !وناكولو « ةاكرلا ىعنام
 نيب قرف نم ناتاقأأل : لاق ذإ سايقلا ىلا صنلا اذب لالدتسالا نع لقتنيو « « هللا الإ هلإ ال اولوقي ىح سانلا لتاقأ

 نوكي نأ سع نبا دنع روكذملا ثيدحلا نوك نم مزايال هنأ باوجلاو . هللا باتك ىف اهتيرق امال , ةاكرلاو ةالصلا
 نأ عستم الو ‹ ةروك ذملا ةرظانملا رضح نوكيال نأ لمتحم دقف هل ارضحتسم ناكولو « ةلاحلا كلت ىف هر طح تما

 ةالصلا هيلع هلوق نم اضيأ هذخأ لب . طقف سايقلاب ةاكرلا ىعنام لاتق ىف ركب وبأ لدتسي ملو « دعب ا هركذ نوكي
 ربع نبا درفني مو : مالسإلا قح ةاكرلاو : ركب وبأ لآ < « مالسإلا قع الإ ١ هاور ىذلا ثيدحلا ىف مالسلاو

 ىف ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع مالكلا ىتأيس اک هيف ةاكرلاو ةالصلا ةدايزب اضيأ ةريره وبأ هاور لب . روكذملا ثيدحلاب

 تفتليال ذو « مداحآ اهيلع علطي و ةباحصلا رباك أ ضعب ىلع خت دق ةنسلا نأ ىلع ليلد ةصقلا فو . ةاكرلا باتك
yy,ىأ (تمأ) هلق . يس نو ع كل  

 « لِي هللا لوسر ینرمآ ىنعملاف ترمأ لاق اذإ ىباحصلا ىف هسایقو « هللا الإ مل هلا لوسرل مآ ال هنال « هللا ین مآ
 ىعباتلا هلاق اذإ و « رخآ دهتجم أب نوجتحبال نودهتجم مهنا ثيح ا يباح یا ديري نأ لمتح الو

 ( لتاقأ نأ ) هلق . سيئرلا كلذ وه هل رمآلا نأ هنم مهف كلذ لاق اذإ سيئر ةعاطب ربتشا نم نأ لصاحلاو . 8
 هاضتقف « « ركذ ام دوجو ةلتاقملا ةباغ تلعج ( اودبشي ىح ) هو ٠ ريثك « نأ , نم راج لا فذحو « لتاقأ نأب ىأ

 ءاج امي قيدصتلا نمضتت ةلاسرلاب ةداهشلا نأ باوجلاو « ماكحألا قاب دحج ولو همد ممع یت آو ماقأو دبش نم نأ
 ضو دب فتكي د ليق ناف . 9 E هلوق وهو ثيدحلا صن نأ عم هب

 هلق . ةيلاملاو ةيندبلا تادابعلا اّسأ امهنآل ء امهرمأب ماتهالاو امهمظعل كلذ نأ باوجلاف ؟ ةاكرلاو ةألصلا ىلع

 دتشا اذإ برحلا تماقو ١ تقفن اذإ قوسلا تماق نم « اهطورشب ا نابتإلا ىلع اوموادب ىأ ( ةالصلا اوميقيو )

 « اهبنم ضورفملا ةالصلاب دارملاو . اهناكرأ ضعب مايقلا ذإ  ءزجلاب لكلا نع اريبعت  ءادآلا مايقلاب دارملا وأ . لاتقلا

 اذه ف: ىوونلا نيدلا ىح خيشلا لاقو . اهياع ةالصلا مسا قدص نإو الثم ةوالتلا ةد لخدت الف « اهسنج ال

 كرات مكح نع انه ىنامركلا لئسو . كلذ ىف بهاذملا فالتخا ركذ مث . لتقب ادمع ةالصلا كرت نم نأ ثيدحلا

 نأ قرفلاو . الف لتقلا ىف امأ < نانا ف دارأ هتأكو . اغلا ف امك ارتشال دحاو اممكح نأب باجأو « ةاكرلا
 هذهبو « لت وق ةاكرلا عني لاتقلا بصن ىلا ىهتنا ناف : ةالصلا فالخ « ارق هنم ذخؤت نأ نكمب ةاكرلا ءاتيإ نم عنتمملا

 ىلع ثيدحلا اذه لالدتسالا ىف اذه ىلعو . اربص منم ادحأ لتق هنأ لقني ملو « ةاكرلا ىعنام قيدصلا لتاق ةروصلا

 ىف ةدمعلا حرش ىف ديعلا قيقد نأ بنطأ دقو . لعأ تاو . لتقأو لتاقأ ةغيص نيب قرفلل « رظن ةالصلا كرات لتق

 ةلعافم ةلتاقملا نال لتقلا ةحابإ ةلتاةملا ةحابإ نم مزلي ال : لاقو كلذ ىلع ثيدحلا اذه. لدتسا نم ىلع راكنالا

 لتقلا نم لاتقلا سيل : لاق هنأ ىعفاشلا نع قتيلا ىكحو . لتقلا كلذكالو « نيبناجلا نم لاتقلا عوقو مزلتست

 ىلع امإ ٠ لوق هضعب امع لعفلاب ريبعتلا هيف ( كلذ اولعف اذاف ) هلق . هلتق لحي الو لجرلا لاتق لحي دق « ليبسب

 ةمصعلا لصأو « اوعنم ىأ ( اومصع ) هلو . ناسللا ,لعف لوقلا ذإ « معألا ينمملا ةدارإ ىلع امإو « بيلغتلا ليبس



 ۷۷ من طه ثيدحلا

 م 0 ءالا ناليس عنمل ةبرقلا مف هب دشي ىذلا طبخلا وهو ماصعلا نم
 وه ىأ < NREL كن نأ اماف ء دارم ريغ اهرهاظو « باح إلاب ةرعشم « ىلع » ةظفلو
 ءافتكالاو , رهاظلا هيضتقي اع . كلو ةرهالا لاعألا لوبق لع ليد هيف ٠ عوقولا قمت ىف هللا ىلع بجاولاك

 عيبا لمأ نك كرت نم ذغؤ ٠ هيفام مدقت دقو « ةلدالا لەت بجوأ نم افالخ مزاج لا داقتعالاب ناعإلا لوبق ىف

 ناف . نطاب وأ رهاظ رفك نيب ليصفت ريغ نم « هرفدك نم رفاكلا ةبوت لوبقو ؛ ئارشلا نيمزتملا ديحوتلاب نيرقللا
 نم باوملاف «دفامللا و ةيرجلا ىدؤم لاق كرت فيك « دسيوتلا نم مما ن لك لاق ثيدحلا یدک لبق
 رخأتم هنأ ليلدم « ثيداحألا هذه نع ارخأتم ةدهاعملاو ةيزجلا ذخأب نذإلا نوكي نأب خسنلا ىوعد ا هجوأ
 لوصح مالا نم دوصقملا نآل « ضعبلا هنم صخ ىذلا ماعلا نم نوكي نأ اناث . ( نيكرشملا اولتقا إل ىلاعت هلوق نع
 دارملا نوكيف « صاخلا هب ديرأ ىذلا ماعلا نم نوكي نأ اهئلاث . مومعلا ىف حدقي مل ليلدل ضعبلا فلخت اذاف « بولطملا
 نأ ترمأ د ظفلب ىلاسنلا ةياور هيلع لدبو « باتكلا لهأ ريغ نم نيكرشملا ىأ « سانلا لتاقأ » هلوق ىف سانلاب
 نأب بيجأ « ةيزجلا عنم نميف الو نيدهاعملا ىف متي مل ةيزجلا لهأ ىف اذه مت اذإ : ليق ناف . « نيكرشملا لتاقأ
 ابعبار . ةيآلا ليلدب 5 ءادأ نم عئتما نم ةلتاقمو « ةتدهلا ىفاكةدم اهريخأت ال اهعفر ةلتاقملا كرت ىف عنتمملا
 لتقلاب ضعب ىف لصحف « نيفلاخلا ناعذإو هللا ةملك ءالعإ نع ريبعتلا اهريغو ةداهشلا نم ركذ ام دارملا یک نا

 وأ ةيزج نم «هماقم موقيام وأ وه لاتقلاب دارملا نوكي نأ اهسماخ . ةدهاعملاب ضعب ىفو رجلا ضعب و
 ىح : لاق هنأكف ٠ ببس ببسلا بيسو ؛ مالسإلا ىلا مرارطضا ةي زج لا برض نم ضرغلا : لاقي نأ اهسداس . اهريغ
 لعأ ا يح رهو كلاث' ىف ام هيف ىأيو « نسحأ اذهو « مالسالا ىلا مه.دؤيام اومزتلي وأ اوملسي

 رس
١ 2 E 2 3 E 

  ۱۸لمعلا وه نالا دلل سيب رد ٠ مک اع اهومتث روأ یت وة تالو غ ىل هت هللا اا
 € ہے

 نع: : 4 نولمعي اوناك ا جا ا Oe وف ١ ىلا يا اهأ ' ا 4 نول ف

 ¢ نولماعلا e لث )ل لاقو ٠ ا الإ 2 ال لوق
 نع باهش نا انثادح لاق دعس نب ےھار ر | انثدح الاق ليعامسإ * 0 یوو ىو ل "2 5 1 5 1 ماع س

0 03 
 و كأي نآثإ ؛ : لاقف ؟ *اضفأ ل ا يلا أ : لثس هيلع هلل لوس نأ دو ره ىلأ ع نع بيلا نب ديعَس

 0 حح :ل لاق ؟ اذ ام أ ” : لبق . ا اس ىف دارجلا : لاق ؟اذام م

 [ :٠١١١۲ ىف هنرط_ ؟5 ثيدحملا ]

 هل مجرت امل ثيدحلاو تايالا ةقب اطم ( لمعلا روه ناعإإلا نإ ) هلة < اح ناضم وم ) لا نم باب )ەلۋ

 2 © نولمعت مت ا ر هلوقف . ىوعدلا ضعب ىلع هدر رداع ع ا و ا ىلع عومجباب لالدتسالاب

 هلوقو . اصاخ نوكيق .٠ ل نولمعت و ا لقن دقو « لامعألا ىف ماع

 ىف هلوقو . اضيأ | ماع + 3 نولماعأ امعملف و هلوق و فلولا لقئام ىلع ناسللا لمعب صاخ  نوامعي اوناكامع ١

 e لامعاللا لح نم نطنا ٠ داقتعألا ن 3 لع 8 EE اولا یا ١ باوج ىف « هاب ناعإ ١ ثيدحلا

 دارملا نأ باوجلاف 5 بيئرتاو ةرياغملا نم « ا هر ھت أنآ نا 0 نه ا جحلاو داهجلا نا ىلع لد ثيدحلا

Mie0 هيما . 5  aN وب ١ N=.( اهو روا )ەل . هت الحم نم اال ةن دبل لايعالا ىلع قي مدقت چ نام لاو . هتقيقح هذه « قيدصتلا انه ناع الاب 2 5 5 5  



VAنامإلا باتك -؟  

 ىأ ةيردصم امإ ام و هلوق ىف ءام» و . قاقحتسالا تحتل ءاطعإلا نع !زاجب ثرإلا قلطأو . اث رإ كل تريص ىأ

 ةياالا هذه نيب عملا فيك لبق ناف . © ةلباقلل وأ ةسبالملل ءابلاو . نولعمت من دك ىنذلاب ىأ ةلوصوم امإو « مكلمعب

 ناوي اور ل قل ومدرس لاقل جرح رولا لش دا با 0: نع ةنجلا ؟دحأ لخدر نل و ثيدحو

 ريغ باوجلا ىف ليقو . هللا ةمحرب الإ لوخدلا ا ةمحرب لصع امنإ لوبقلا و « لبقتملا لمعلاب اهوخد ةيألا
 « نم » ظفل نأب بيجو« لاؤسلا اذه نع باوجلا فلتخا : ( هيبنت ) . روكذملا تيدحلا دارإ دنع ىتأيس اک كلذ
 رايتخا !ذهو « هب قئاللا لاحم لاب لئاس لك i صاخشألاو لاوحألا فالتخا, عقو ليقو ٠ امہنم لك ىف دارم
 أ نم ةعامج ىنأ ( ةدع لاتو ) مْ . لافقلا نع هلق و ىميلحلا
 دهاجم مهلمو . ىلارطلا ء اعدلاو ‹ ىريطلل ريسفملا' ىف هثيدح انيور ربع نبا مهنمو . فعض هدائسإ ینو هريغو ىذمرتلا

 قلعت ىلا ىأ « اهلك مطابع نع هانعم : ىوونلا لات ( لا مهاأنل ) م . هريغو قازرلا دبع ريسفت ىف هنع هانبور

 ( نيعمجأ إل لوق ىف ممعتلا ةبج نم هجو مهصيصختل : تلق . ليلد الاب EE N OES ام

 ناف « رفاكلاو ملسملا هيف لخديف < نينمؤءلل كحانج ضفخاو ماع نزحت الو ال هلوق ىلا رافكلا ركذ مدقت نأ دعب

 کھ نوبطاخع مهنإ لاق نف « فالخلا انف لامعالا قاب فالؤع . فالخ الب ديحوتل اب بطاخم رفاكلا .

 قاعوفرم هثيدح انيور كلام ن ا r > اه

 قفتم ديحوتلا نع ن لاو لاك . طقف ديحوللا لع 34 MY ام : لوقب نيبطاخم ع ریغ مهنإ لاق نمو ؛ اهلكل لامعالا نع

 لأ اوف 00 نم هيف ا لامعالا ميج ى ؛ء لمخا فال . ىلوأ هيلع ةيآلا لمخ « صيصخ ا ليلدوها ف ٠

 8ع
3 

 دلا ىف ىأ أ نولماعل ل امعيلف 3 ےظعلا ول ی 4 اذه لامل لجو ز رع هللا أ ( لاتو ) هلو
13 x 

 0 معلا لوا اترا ¢ نشمدقتملا نيس الا هب لوأت اع الوأت فنصملا

 . نولماعلا لمعيلف اذه لمم : افا لص و اذاف ۲ لان نأ ديال لمع ن و < امعب نأ هقح نف لبق نمو , "9 لبقي نأ
5 

 نأ رهاظلاو .اندلا

 زوفلا ١ هلوق دنع يملا م همالك 00 لمع و . هليرق ىأر ىذل ا نمؤملا كلذ لئاق توک تأ لمح ( هيفت )

 تاللاتحالاو .٠ نمؤملا ل حا 2 SUI صوب 7 لج ع هنبأ لوك نام ءادنا هدعل ىذلاو 3 ميظعلا

 ( سل وب نب , دمحأ انثدح ) هك اعأ هللاو . اقل فاصملا ماعإ ل لا وه اذه لعل و . ريسفتلا ىف ةروكذم ةئالثلا

 معبأ ( لئس )

7 

0 

 مالا يم

 رذ وأ وهو « لث الا ) 2 او . هنج ىلا بسد . نوكلا ىعوبريلا سنو ن هللا درع 3 دمحأ وه
 1غ ا

 هاربا نع ةماسأ ىبأ 2 راد بال دارك نا 1 9 ادام مث e لق “.a2 قر 3 قتعلا ىف هثيدحو « ىرافغلا

 رر ال ناعإإلا : قامر لا لاق ر. فاسصملا دنعام فال i لا اا ناب یخاوف » داهج , رمش ر كعس نبا
CE 

 ا

 جايتحالا عم ةرم هب ىتأ و ا دايجلا :! . . لكلا فيرعتلاو « ىصخشلا دارف 0 دال و ونتلاف « رركش دق داماو « ج ملاك

 في نعش وو ot راب هيلع بقعتاو . لضفأ ن اک ا راركشل لا ىلا

 ىلا ثراحلا ةياور نم رخ نفت تلق * 4 قرفلا لسي الإ ٠ ىصخشلا ادا رفإلا ىطعب وهو . ديعلا هه ج ر ةلح نم

 ريغ اذه لم 3 قرف بط ف ةلاعالاو دحأو هج رګ ا 5 ةاورلا فرص نم هو فري رعتلاو 7 اا 1 0

 ىذلا لبقو 5 نإ هل اخيال e رور ليقو . كدح را هلمو آو قم قا ) اورم يح ( ے2 < ىف ةي هلل . ةلئاط

 ةلياقملاو ضوعأ امف « هلمعب كن« دحأ ةنغا لخدب نإ د ثيدح و ءانثا فالخع ء ةييس انه ءالا نأ باوصلا )١(

 T0۱۸4 ر )۳( فد او اع ملال دإ < ملسو هع تأ لص لوسرلا هب ءاحام لقي نأ ديال ىأ فز



 ۹ مب ثدحلا

 جحلا ركذي مل رذ ىبأ ثيدح قو « نامإلا دعب دابجلا تردا اذه ىف ركذ : ىوونلا لاق ( ةدئاف ) . هيف ءاير ال

 ديلا نم ةمالسلا ركذ مدقتملا ثيدحلا فو « داهجلا مث ربلا مث ةالصلاب أدب دوهسم نبأ ثيدح ىفو « قتعلا رك ذو

 لئاسلا هيلعي مل ام ركذو « نيبطاخلا جايتحاو « لاوحألا فالتخاب كلذ ىف ةبوجآلا فالتخا : ءاملعلا لاق . ناسللاو
 نم دارملاو سانلا لقعأ نالف لاقي ا ةدارم « نم , ةظفل نإ : لاقي نأ نكمم و « هوملعام كرتو نوعماسلاو
 سيلو دابجلا مدق م لیق ناف « سانا ريخ كاذب ريصيال هنأ مولعما نمو « هلهأل مريخ مريخ ٠ ثيدح هنمو « مهلقعأ
 ناك ثمح كلذ ناك وأ « ابلاغ دعتم دابجلا عفن هز و <« الاغ رصاق جحلا عفن نإ : باوجلاف ؟ نكر وهو جحلا ىلع نكر

 لأ ال دل نال رك كار نق حر قل سل نا

 لوت «لتقلا نم فلا وأ مالالا ىل ناکو « ةقيقحلا یل ماا نكي ملاذا بيساب 9

 2 ا نع ناك اذان انك وق او اوو 0 نم ا بارعألا رتل اق )ل امت

 مالالا هللا دنع ندا

 ن ساتر ىبأ نب لمس نہ ساع انّربخأ لاق ی رغزلا نع بي ال نايلا وبأ شرم -

 ما وه الجر هل 11+ هلا وسر ةلرتف سلاح ” دعو - انضر ىلا هيلا 000

 “2 الي CR لاقي ايدك رك ىلا وف ؟ نالف ن نع كلام هللا لوسر اي : ثلقف . ىلإ

 نبلغ مم .ًالسم وأ : لاقف اتوم مازال ئا ا توف ؟ نالف ن نع كلام : ”تاقف ىتلاقل تف أ ام یچلغ

 » 57 بح أ هارغو للا ىلخأل لإ اا لاق“ 9 هيي تا لوسر داعو ١ یت اق كيف هند ا

 ئرهزلا نع ىرها خان او pe ملاصو و ءاورو . رانلا ىف هللا اک نأ ةيشخ

 [ ۱٤4۷۸ : ىف هفرط ۲۷ ثيدحلا ]

 مالسإلا ناک اذ 1 لوقي هنأكهب ملعلل « اذا م هلوق باوج فذح ( ةقيقحلا ىلع مالسإلا نكي ملاذإ باب ) هلوق
 ىذلا وهو ةيعرشلا ةقيةحلا هب دارو قلطي مالسإلا نأ هب لدتساو هركذام لصحمو . ةرخآلا ىف هب عضتتي مل كلذك

 اهيف اندجو اف  ىلاعت هلوقو ع مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ إب ىلاعت هلوق هيلءو« هللا دنع عفنيو نامإلا فدا 7

 فنصملا مالك ىف ةقيقحأاف . مالسسالاو دايقنالا درجم وهو ةيوغللا ةقيقحلا هب دا ريو قلطيو « € نيململا نم تيب ريغ

 مع مل دلو مالسإلا رهظأ نم ىلع قلطي ملسملا نأ ثيح نم ةرهاظ ةمجرتلل ثيدحلا ةيسانمو « ةيعرشلا ىه انه

 نبا وه ( دعس نع ) هلو ٠ ةلصاخ ةيوذللا امأ و « ةيعرشلا ةقيقحلا هيلع قدصت ل نم هنآل انمّوم نوكي الف « هنطاب

 ةياوريإ فنصملا دنعةاكزلايف عقو اک «هنعيوارلارماعدلاو وهو « هتياور يف ليعاممالا هبحرصاک ص اق و يبآ

 نإ دعس بقانم ىف هبسن ماهم یتآبسو « كلام صاق و نأ مماو « هيبأ نع دعس نب ماعد اغا اچ
 كلذ اوزواج ام رو : زازقلا لاق ؛ ةرشد زا ثالث نم لاجرلا نم ددع طهرلا ( اطهر ىطعأ ) هلق . ىلاعت هللا اع
 هنأ بئذ نأ نبا قينرط نم لليعامساللو . هتليبق ليقو « ىلدالا هيب أ ونب لجرلا طهرو : هظفل نم هل دحاو الو « اليلق
 , تافتلا هيف « ىلإ مهبعأ » هلوقو « درجت هيف ( سلاج دعسو ) هلق ٠ مهنم الجر كرتف مهاطعأف هولأسف طهر هءاج



*\ 
 ناميإلا باتك ۳

 رپ هللا لوسر ىلا تمقف » هيف دازو « تافتلا الو ديرجت الب هتاف « سلاج انأو اطهر ىل ع أ » ةاكزلا ن هظفلو

 هامس ؛ ىرمضلا ةقارس نب ليمج همسا كورتملا لجرلاو « طقف ملسم ىلا ةدايزلا هذه ازعف مهضعب لفغو . هترراسف

 مس ١ نع ةيانك نالف ظفل و ؟ هريغ ىلا هنع كلودعل تيس ىأ قع ( نالف نع كلام ) هلو ٠ ىزاغملا ف ىدقاولا

 نم انتياوو. ىف عقو ( هارآل ر هلق .:«ديكأتلا ليبس ىلع رابخإلا ىف مسفلا هيف ( هتلاوف ) هلق ٠ . رکذ نأ دعب مآ

 همحر نيدلا ىح خيشلا لاتو . ا ر شا ىو انه ةزءهلا مضب هريغو رذ ىلأ قيرط

 ةلالد الو . ها هنم ملعأ ام ىنب باغ : كلذ دعب لاق هلال هنظأ ىنعع ريصيف امض زوالو « هلعأ ىأ اهحتفب وه لب : هللا

 انلس < ‹ € تانمؤم نهومتىلء ناف ال ىلاعت : هلوق هنمو « بلاغلا نظلا ىلع للعلا قالطإ زاوجل حتفلا نيعت ىلع ركذ اهف

 بحاص مزج اذهب و . انه نكمملا وهو اينيقيال ايرظن نوكف ةينظ هنامدقم نوكنال نأ معلا قالط] نم مزليال نكل

 هاهن ام ب ىنلا نال , نظلا ةباغ ىلع فلا زاوج هنم طبنتساو « ةزمحلا مضب ةيا ورلا : لاقف لسم حرش ىن مهفملا

 نونظملا سالا ىلع مسقي لو < كلذكو هو نظلا نادجو ىلع مقأ هال یال رظن هفو « لاق اذك . فلحلا نع

 « كي رثتلا ىف : موضعي لاقو « عيونتلل ىه ليقف ,ابحتفب ال واولا ناكساب وه ( الم وأ : لاقف ) هل . نظ اک

 لقت ال ١» لاقف ثيدحلا اذه ىف همجعم ىف ىبارعالا نا ةياور اذه درو ‹ طوحأ هنآل اعم امهوقي نأ هرمأ هنأو

 ةريذلا هلاح رعتخ م مل نم ىلع ملسملا قالطإ نأ ىنعملا لب راكنإلا هانعم سياو ‹« بارضإلل املأ حضوف « « سم لب نمؤم

 هنأب قامركلا هفتو اصخام نيدلا ىح خيشلا هلات « رهاظلا كع مولعم مالسإلا نآل . نمؤملا قالطإ نم ىلوأ ةطابلا

 بعت وهو . ةدئأف دعس ىلع لب لوسرلا د درا نوك الو: EO الاد ثيدحلا نوكي ال نأ هنم مزلي

 ا نمل ءاطملا عسوب ناك 2 ىلا ن افلا لصحو ٠ لبق ةجرتا و ثبدخ-! نيب ةقب اطا هجو ايب دقو دردم

 20008 هولأس عربا نأ عم ن ل نم مو طهرلا ىطعأ الف « افلأت مالسإلا

 هدشرأف . ةرم نم رک أ هيف عج جار اذهلو « مهنود هنم هرخا امل منم قحأ اليعج نأ یر و

 0 8 نوع ا ا م چ ا E كلت هيلز اهذج نيرمأ ىلإ هت ىنلا

 نطابلا نالا: الا نع ققؤالا ىلا هداشرإ امنا ناب لالا لهأ نم نوكي ف هدادترا نمؤي مل فلزملا ا كرت ول

 لب هلع راکنالا ضع مرلي EET لع ھی ل لوسرلا در ةدناف اذه حضوف « رهاظلا رم الاب ءانثلا أ نود

 دعس ةداوش لقت مل فيا : ليق ناف . راذتعالا قبرلع ىلع 0 ةروشملا قيرط ىلع نيب اوجلا دحأ ناك

 ةداهشلا جرخ جرخم مل دعس مالك نأ باوجلاف ؟ نام إلآ مزال ىهو هلم لبق ةلادعلاب هل دهش ولو « نامإلاب ليعجل

 تمزاتسا أمل ةدارشلا ظناب ناک واو ىتح « هلظفا ىف شقون ادبلف : هلجال بلطا ىف لسوتلاو هل حاملا ج رخ جرخ امنإو

 دسم ىف انيورو . هيلا رذتعا أ ليلدي هيف هلو لبق هلأ ىلإ دمشر قايسلا لب « هتداوش در ىلو ألا مآلاب هيلع ةروشملا

 یر فيك : هل لاق لي هللا لوس نأ رذ ىبأ نع ىتاشيجلا ملاس ىف د ىلا حييعص دانساب هريغو یاب ورلا نوره نب دم

 SEER قل لاق ؟ انالف یرت فيكف : لاق . 20000 تلت لاق ؟ العج

 سار هنإ : لاو ٠ عصام 8 مشعل ماد تاق لاق . نالف نم ضرألا ءلم نم ريخ لع : لاق

 و ا انج ا اك لك ىنلا دنع روكذملا ليعج ةلزنم هذبف . هب مهفلأتأ انأف . هموق

 . مالسإلاو ناعإلا یت اي و رح ل يقي كا ا سل

 ضعب هل ضرعت نإ احيرص اذه نم ذخؤي الف ةنج اب عطقلا عنم امل ون هيلع صني مل نا لماكلا نامإلاب عطقلا كرتو



 موب ثيدحلا
 م١

 قطنب ناعإلا ىف مهئافتكا ىف ةئجرملا هداف لع درا راء ىلا هيف تبث ل نميف كل ذك وه معن . نيحراشللا
 هيفو . ةيعرلا ضعب ىلع كلذ هجو نخ نإو ملاف ملا مدقت 00 لام ىف مامإلا فرصت زاوج هيفو . ناسللا
 ةعجاىمو : هنع لهذ هنأ نظي ام ىلع ريبكلل ريغصلا هيبنت و ٠ هزاوج عفاشلا دقتعي ايف مامإلا دنع ةءافشلا زاوج
 ىف هيلا ةراشإلا ىتأتس اك نالعإلا نم ىلوأ ةحيصنلاب رارسإلا نأو « ةدسفم ىلإ دؤي ملاذا سلا ىف هيلا عوفشملا
 هدقتعي اع قف و . ةدسفم ىلا نالعإلا رج اذإ نيعتي دقو « « هترراسف هيلا تمقف » ةاكزلا تاك

 « هتباجإ هلت و الفلا كنك اذإ عفاششلا ىلا راذتعالا هيفو . و
 نم فاول لتس اک لاما ن حاملا كر E كلذل هتعاةش تدر اذإ مئاشلا لع بع ال ن

eىأ ىأ « ميمعتلل ىناثلا لوعفملا فذح ( لجرلا ىطعال ىإ ) هلو . ىلاعت هلل » 
 هلوق دعب ليعامسالا دنع عقوو . ةاوزا رك ال اذكر دعاوى e ى ىلإ بيأ ) هل ٠ ناك ءاطع
 وه نم عدأو ءالاجر ىطعأ نإ د :رفعم قريطم قف داواذ قلق 0 ااغ الإ عا انو هلا بأ
 مضو هلوأ حتفب ر وه )بك نأ ) هل ٠ « مههوجو ىل اء رانلا ىفاوبع نأ ةفاخم , ايش هدطعأ ال هما ريشا

 ىدعتي مزاللا لعفلا نال نا فالخ لع اذهو « هبلق اذا هريغ هبكو :قرطأ اذا لجرلا كأ لا هفاكلا
 هلعف ناكاذإ لجرلا بك أ لاقي : لاقف ةاكرلا باتتك ىف اذه فلولا ركذ دقو. 20 هيلع تديز اذهو ةزمهلاب
 رئاطلا شير لسنأ : اهنم ةريسب فرحأ ىف اذه ريظن ءاجو . هتابكو * ميك : تلق لعفلا عقو اذاذ ؛ دحأ ىل |ء عقاو ريغ
 لاؤسلا ةداعإ هيف سيل : :(هيبلت ٠) اند هک وەک ىددتلا ف قارعألا نبا ىحو « اهتلزنو لا تفوت او هلو

 لاق رخآ دنس ىرهزلا نع سوب نع اعينج دعسان نادرو قرد ور دقو « هنع باوجلا الو |

 ديلولا وهو هيوار اا هب أ نع لنو . متاح ىلأ نب ا هجرخأ هيب أ نع فوع : 7 ' نحرلا كيع نب 0

 نب نمحرلا ديعل ناعإلا باتک ىف لوصوم هد e و ؛ ليال لنز ا عب ( سلوب وأمرو 0 هلق : امنع 7 3

 نم بيرق هطول و ‹ 4> وفم قوف نم ةانشم ءاملا لبقو نيتاميملا نيسلا ناكسإر و ءارلإ م نع هلام ك مولا ر

 لوصوم هي دلحو ؛ ناسيك نا قعي ( خا اصو) هلو ٠ هنع بأ وجل الو اثاث لاؤسلا ةداع ا امس

 .رماعو یره هزلاو اص مهو ضعب ن ,ع ممضعب نيعب الا نم ةثالث * ةراور فئاط هالا نم هيو ٠ و كع

 : هيف لاتو : ءنعقازرلا دبع نع امهريغو ىديملاو لبذح نب دا لع هدو داو نا عب کک
 هدانسإ قعقوو < ىرغزلا نع ٩ هلييع نب نايفس نع سع ىنأ ْن 0 3 لړ نع سم هاوو < 1 راو لاو هيلا داع

 ا ا ر یرهزلا نع سعم نع ةنيع نب | نع دين اسملاو عماوجلا 5-1 اياز هرلا ماتم نال ا أ
 نم هج ردت یف ميعل وبأ هجرخأ اذكو دم هدم ىف مس یہ نم فأ ا ناه ثدي اذكو : امشي

 امل هنم ردص مولا نركب نآل ل امتع وهو « رم يآ نا نم ھوا نأ فارطالا ی د ومفعم 1 احل

 رمعم طاقسأب ة رم هب ثدح ةئيبع نيا نأ لع نيدلا ىج ع خيش لا هلو « هلارج ف مولا | نتو مل کل اش هب يروج

 دنع الإ هاعاقسأب كلو ب مو 2« رمحم تأ ا ج نا نع تن رواش لو تابا ا ند 9 دهر هرو هر ا هرمو
 كش ۳ تو ° € ىذعتلا قيلعت 2 3 ع م د اي كلذ 2 وإ 5 ¢2 دات ھدق 1 22 اسا الب هامش كيم 2 جوملا ( رەس ۳ “| ٠ م ا 1

 ا دقو .٠ لمعلا نأ زام الأو 3 ےل مال الا 0

 الاب مک ءرملا نأ يىرفز ملا دا رم نوک نأ نکم و . همن ا هرهاظ ناف 8 لبرج للا وش شو اس لآ شالا اده

 يراك ی ىرهزلا ل قف سعم نع 2 كوع 4 | FE E دايزإ : 56 ا 2

 ىرابلا حف #خ ١ ج١١ م



 باقلا لع لمشي لمعلاو « لمعلاب الإ انمؤم ىمسيال هنأو  ةدابشلا ةلك ىأ  ةملكلاب ظفلت اذإ ادسم ىمسيو
 دارملا لداكلا ,يعرشلا وف لي ريج ثيدح ىف روكذملا مالسالا اأو هتدص ىلع لدي حراوجلا لمعو < حراوجلاو

 نأ ىنعي ( ىرهزلا نع ىرهزلا ىخ أآنياو) هلو ٠ 4 هنم لبقي نلف انيد مالسالا ريغ غتبي نمو ل ىلاعت هلوقب
 0 ثيدحو « هلع بيعش هاور اک ا ىرهزلا نع ثيدحلا اذه ا ةعيرألا
 انبلا ىلع « بكي نأ ةيشخ » هرخآ ىف لاتو « تارم ثالث باوجلاو لاؤسلا هيف قاسو « ملسم دنع لوصوم
 57 همعو وه ءالولا ىلع ةرهز ىنب نم ةعبرأ ةياور ىهو « ةفيطل ىرهزلا ىخأ نبا ةياور ىفو . لوعفللل

 فاصنإلا : ن رامإالا عج دقق نيعمج م الك : E لاو مالسإلا نم السا هاشفإ بساپ - ۰ هت مرر

 راتقالا < نم a o ا و 3% GE نم

 ا ور ْن هلل دبع نع رنا ی نع باح ىبأ ن دنر نع 6 انثدح لاق e اشو ل ۸

 )نمو تفرع نم ىل مالكا أرق و مالا يطا : لاق ؟ ريح مالإلا أ : هب هللا لوسر لأس ١ الجر

 فرت

 هئاثفاب دارملاو « مالسلا ءاشفإ و ةعرك ةياور ىف داز ( مالسإلا نم مالسلا ) هلوقو . نونم وه ( باب ) ِهْلِق

 مالسإلا نم هنوك نايبو . « فرعت مل نمو تفرع نم ىلع ه هلوق ىف عوفرملل قباطم وهو ٠ اربج وأ ارس هرشن
 . نايتولل ةاعأم تىللا نع هاثدح نيذللا هيخيش نیب فئصصملا راغو . هدئأوف ةي عم ماعطلا ماعطإ باب ىف مدقت

 ىلع نيعضوم ىف دحاولا ثيدحلا ديعب ال هناف « نتملا ةداعإ ىلا جات ثيح. قرطلا ريثكت ىهو ةيدانسإلا ةدئافلاب
 باجأ « اعم هيخيش نع ثيدحلا جرخيو ةدحاو ةجرت ىف نيكحلا عمجي نأ هنكم ناك : ليق ناف . ةدحاو ةروص
 هلال < لئاظ ىم اهو الا "نضرتملا نيغ ننعم ق فرا هش نم لك نک .نأ لاا قامزكلا
 ةن نم لك ةمجرتب ىنتعا نم نآلو . همدع لصالاو < هيخيش نم لكل بوبم فينصت دوج و توبث ىلع فقوتم

 فورعملاو « جارتلا ىف دلقي ىراخبلا نأ هنم مزل هنآلو «باوب آلا ىلع افينصت اهيا را ركذي مل دلاخ نب ىرمعو
 هالو . هريغ هيف هكردي ال ام كلذ ىف نئفتيو اهل مجرتي و ثيداحألا ىف ماكحألا طس ىذلا وه هنأ هنع عئاشلا

 هنأ ىراخبلا عينص نم رهاظلاو . نيقرتفم اممم ناك ولو « فنصملا اعم نأ هعم عنتم ال ذإ هلاح لاؤسلا قبب

 ديك أتلا ىلإ جاتحي هيونتلا دصقو « اهركذي اموت بابي ةبعش لك صف: ٠ هانمدق اك ناميإلا بعش ديدعت دصقي
 دحأ هجرخأ اذه هرثأو :نيلوألا نيةباسلا دحأ « رساي نبا وه ( رامع لاتو ) هلق . نيتجرتلا نيب رياغ كلذلف

 ريهزو ةبعش قيرط نم هدنسم ىف ةبيش نب بوقعي هاورو « ىروألا نايفس قيرط نم نام إلا باتک ىف لبنح نبا

 دقف هف نك نم ثالث » ةبعش ظفلو < رامع نع رفز نب ةلص نع ىعيبسلا قاحسإ ىفأ نع مهلك امهريغو ةيواعم نبأ

 ىف قازرلا دبع هب ثدح اذكو . قحسا نأ ا وهو « ناعإلا لكتسا
 ىبأ نباو هدنسم ف رازبل ملا هجرخأ اذك هَل ىنلا ىلإ هعفرف ةرخأب قازرلا دبع هب ثدحو « رمعم ,زع هفنصم

 بعك نب دحأ 6-5500 حرش ىف 1 ها وزر افكر وو ركل نا كيف نب نسحلا نع امهالك للعلا ىف متاح
 . اعوفرم قازرلا دبع نع ميتال ىقاعنصلا حابصلا نب دمت نع همجعم ىف ىنارعألا نبا هجرخأ اذكو « ىطساولا



 1 يلا
 ريغت قازرلا دبع نآل « دانسإلا ةعانص ثيح نم لولعم وهو : تلق . أطخ وه : ةعرز وبأ لاقو « رازبلا هبرغتساو
 نم اعوفرم هانيور دقو « عوفرملا كح ىف وهف ىأرلاب لاقي ال هلثم نأ الإ « هريغت لاح ىف هنم ءالؤه عامسو < ةرخأب
 . « قيلعتلا قيلعت » ىف اهتنيب ىرخأ دهاوش هلو « فعض هدانسإ فو ريبكلا ىف یلارطلا هجرخأ رابع نع رخآ هجو
 هب دارملاو ماللا حتتفب ملاعلاو « هيف نك نم ثالث ه هلوق ىف م ام ريظن هبارعإو « لاصخ ثالث ىأ ( ثالث ) هلق
 . دنع ىنعمب وأ عم ىنعم « راتقإلا نم د هلوق ىف نف ىناثلا ىلعو « راقتفالا ليقو ةلقلا راتقإلاو , سانلا عيمج انه

 اذإ دبعلا نآل ء الع هرادم نآل نامإلل المكتسم ثالثلا عمج نم ناك امنإ. : هريغو جارم نب دانزلا وبأ لاق
 ناكرأ عمجم اذهو « هبنتجا الإ هنع هابن ام ايش كرتي ملو « هادأ الإ هيلع ابجاو اقح هالومل كرت مل فاصنإلاب فصلا
 « بباحتلاو فلآتلا هب لصحو « راقتحالا مدعو عضاوتلاو قالخالا مراكم نمضتي مالسلا لذو . ناعإلا
 او افا کا عسوتلا عم ناك جايتحالا عم قفنأ اذإ نال مركلا ةياغ نمضتي راتقإلا نم قافنإلاو

 نال « اعوفرم ثيدحلا نوكي نأ ىوقي ريرقتلا اذهو . ةرخآلا تامهم نم كلذ ريغو لمالا رصقو ايندلا ىف دهزلاو هللاب قوئولا مزلتسي راتقإلا نم هن وكو « رئازلاو فيضلا ىلع وأ ؛ ةبودنمو ةبجاو لايعلا ىلع نوكت نأ نم معأ
 لعأ هاو 1 ملكلا عماوج قوأ نم مالك نوكي نأ هبشي

 هلي وبلا نع ردا دیس ىبأ نع هيف . رذک نود رفکو « ريثتلا نارفک اپ - ١
 لاق : لاق سابع نبا نع راسي نب ءاطع نع لآ نب دبر نع كلام ا ناد فرو احا

 يكس : لاق ؟ هللب نرفك أ : ليق . نفك الا املعأ رك أ اذاف «ّرانلا "تبرأ » إب ئبلا
 لا ن شمار اه + تلاف یش كنم تأد “م اللا نها دحإ لإ خال نابل و
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 نیب نأ فنصملا دارم : هحرش ىف ىبرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا لاق ( فكن ود رفكو « ريشعلا نارفك باب ) هلق
 نم جرخلا رفكلا داري ال رفكلا اهبلع قلطي رح نكل « ارفك ىمست ىصاعملا كإذك انام إ ىمست ا تاعاطلا نأ
 دجسي نأ ادحأ ترمأ ول » ملم هلوق ىهو ةعيدب ةقيقدل بونذلا عاونأ نيب نم ريشعلا نارفك صخو : لاق . ةللا
 اهجوز قح ةأرملا ترفك اذاف « هللا قحب ةجوزلا ىلع جوزلا قح نرقف « ابجوزل دجست نأ ةأرملا ترمال دحأل
 رفك هنكل « رفكلا اهبلع قلطي كاذلف « هللا قح اهنواهت ىلع اليلد كلذ ناك  ةياغلا هذه اهياع هقح نم غلب دقو -
 امأو . ناعإلا لض رفكلا نوک ةهج نم نامإلا رومأل ةمجرتلا هذه ةيسائم همالك نم ذخؤيو . ةللا نع جرخم ال
 . هريغو حابر ىبأ نب ءاطع قيرط نم ناعإلا باتك ئ دمحأ هاور رثأ ىلإ راشأف « رفك نود رفكو د فنصملا لوق
 ىأ « ديعس ىبأ نع هيف » ةعرك ةياور ىفو « ديعس وأ هاور ثيدح بابلا ىف لخدي ىأ « ديعس وبأ هيف هلوقو

 رشا ن

 ةهرتخأ ددسن ر لح و 5 ةقاسملا قيرطلا ريغ اكو ثر دحلل نأ ىلإ ةراشإلا اذه ةدئافو .٠ كيعس ىبأ نع ىو ص

 رثك أ نكتيأر ىناف , نقدصت » ءاسنلا إب هلوق هيفو هنع هللا دبع نب ضايع قيرط نم هريغو ضيحلا ىف فلؤملا
 كلذ ديرب نأ لمتحيو . ثيدحلا , ريشم نرفكتو « نعللا نرثكتت لاق ؟ هللا لوسر اي لو : نلقف « رانا لهأ

 ىرجأو ربظأ لوآلاو « روك ذملا ركب وبأ ىضاقلا هلاق « سانلا ركشي ال نم هللا ركشي ال د اضيأ ديعس ىنأ ثيدح



 ناعإلا باتك ۔ ٣ م

 ريشع هل لبق ؛ جوزلا ريشعلاو « ريشعلا نرفكتو » ظفلب سابع نإ كودحل هداربإ هدضعيو ‹« فنصملا فولأم ىلع

 باب ىف فنصملا هدروأ ليوط ثيدح نم فرط روكذملا سابع نبأ ثيدحو لك اوم ىنعع ليك أ لثم رشاعم ىنعع
 بهذي ىراخبلا نأ امهادحإ : نيتدئاف ىلع انه هبذنو . م هيلع مالكلا قأيسو « امات 0 اذهب فوسكلا ةالص

 هعينصف « ىنعملا داسف ىلإ ىضفي اقلعت هدعب ام الو هلبق امي قلعتي ال هنم هلي ام ناك اذإ . ثيدحلا عيطقت زاوج ىلإ

 ىف عقو اک ماتلا ءانثأ نه رضتخلا ءادتب ا ناک اذإ امس ال « ماتلا ريغ رصتخلا TT موي كلذك

 تفسخ ه لاق سابع نبا نع ماتلا لو أو« هنم ركذ ام رخآ ىلإ « ران" تبرأ د ړم هلوق انه هلوأ ناف ثيدحلا اذه
 دع دارأ نف ٠ انه روكذملا ردقلا امذو ر 2 يا و f زر هللا کک

 كلذ ىف عقو دقو « ءادتبالا فالتخال ا ناك دع فيدل "اذه نأ نك ناتكلا يلع لدظتلا ىلا كيداعألا
 رمآلا سيلو « امهدعب نمو ندلا ی < خيشلاو حالصلا نباك اهون وأ فال آ ةعبرأ راركت رب الع نأ قع نه

 ةدئافأا . ةمدقملا ف الصفم كلذ تنير اک اب دح رشع ةثالثو ثردح ةا و ثيدح ال أ ريرحتلا ىلع هتدع لب كلذك

 . امف ةراتو : دانسالا ىف ةراتو « نقلا ىف نوكت ةرات نكل . ةدئافل الإ ثيدحلا ديعبال ىراخبلا نأ ررقت ةيناثلا

 تلق نإ زو اقر لاب لكل دورا فرط ترثك ناف هلق ترک لب وو الاسا ا

 Cl وهوا ةيلسم نب هللا دلع نع ادرى : تيدحلا اذه ىف 00 دانسإلا وأ نتملا رصتخا

 ىف هدروأ م ىصاعملا ضعب ىلع قلطي رفكلا نأ نم هيلا ةراشإلا تمدقت م ةمجرتلا دوصقم ىلع ارصتقم أرصتخم

 مث ء طقف هنم ةمجرتلا دوصقم ىلع رصتقا راغي مال هنكل «هتيعب دانسإلا اذ ران همادقو ىلص نم باب ىف ةالصلا

 ريغ خيش نع رمقلاو سمشلا ركذ ىف قلخلا دب ىف هدروأ م « امات هقاسف دانسإلا اذ فوسكلا ةالص ىف هدروأ
 هذه ىلعو . اضيأ كلام نع امهريغ خيش نع ءاسنلا ةرشع ىف هدروأ مث ٠ ةجاحلا عضوم ىلع ارصتقم ىنعقلا
 هللاو « اردان الإ ادعاصق نبعضوم ىف ةدحاو ةروص ىلع ثب لح هباتك ىف E عيمج لمح ةقيرطلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ امات هركذ ثيح دئاوفلا نم بابلا ثيدح هنمضت ام ىلع مالک اا ىتأيسو ٠ قفوملا
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 سو ثیدحلا
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 لاق ر راد ا علق درت نأ : لاف ةرکی و یی لكلا اذع ےس ال تود لاق سی قا
 : ”تاقف . رانلا ىف لوتقملاو لت ااف 6-20 نادينا تلا اة لو ا ل ىلإ ۰ مجرا

 € هيحاص لتق ىلع ضرع ناک ها : لاق ؟ وا ا اة( رت ااا اذه ل لوسراي

 [ ۷ء۸۴ دمام : ىف هافرط ۴١ ثيدحلا ]

 قلطي دقو « مالسالا لبق ام ةيلهاجلا و , هريخ ةيلهاجلا أ نمو أدتبم ىصاعملا هلوقو . نونم وه ( باب ) هلو
 هلوأ حتفب تقولا ىبأ ةياور ىفو « ةحوتفملا ءافلا ديدشتب ( رفكي الو ) هلوقو . هتيلهاج لاح ىف ىأ نيعم صخش ىف
 قالخأ نم ىبف مرح لعف وأ بجاو كرت نم ذخؤت ةيصعم لك نإ ىأ ( كرشلاب الإ ) هلوقو « فاكلا ناكسإو
 ازاجم ءرفكلا » اماع قلطي ىصاعملا نأ مدق امل هنأ ةجرتلا لصعو . هانثتسا اذلو ىصاعملا رك أ كرشلاو « ةيلهاجلا
 نورفكي نذلا جراوخلل افالخ ةللا نع جرخت ال رفكهنأ نيبي ا ارا هلا مك ال E نك ةداوإ لع
 تحت كرشلا نودام ريصف ( ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو ال ىلاعت هارق ومر ماع در نآرقلا صن و « بونذلاب
 عم لعجب مل ولو ارفاک ناک الثم ميلي دم ةوبن دحج نم نآل « رفكلا بآل هذه ىف كرشلاب دارملاو « ةرفغملا ناكمإ
 ىلاعت هلوق ىف اك رفكلا نم صخأ وهام هب داريو كرشلا درب دقو . فالخ الب هلع ةيفتنم ةرفغملاو ؛ رخآ اهلإ هللا
 رفكي نم ىلع درلا ىراخبلا ضرغ : لاطب نبا لاق ( نيكرشملاو باتكلا لدهأ نم اورفكن يذلا نكي مل اإل
 نودام ضفغيو إل هلوقب دارملا نال مملع درت ةيألاو « رانلا ىف دلخم كلذ ىلع تام نم نإ لوةيو ؛ جرا وملاك بونذلاب
 رظت « همأب هتريع» رذ ىأ لوقب هلالدتسا ىف : ىتامركلا لاقو « كرشلا ىوس بنذ لك ىلع تام نم ءاشی نمل كلذ
 هيلع رصتقا كلذلو ٠ رعاظ ةبآلا نم مملع هلالدتسا : تلق . رئاغصلاب نورفكي ال مهو « ةريبك سيل رييعتلا نال
 كرشلا ىوس ةيلهاجلا لاصخ نم ةلصخ هيف تيقب نم نأ ىلع اهب لدتسيل تركذ امئاف رذ ىبأ ةصق اماو « لاطب نبا
 نمؤملا نأ ىلع اضيأ فلؤملا لدتساو . حضاو وهو « رئابكلا مأ رئاغصلا نم تناك ءاوس ؛ اهب نامرالا نع جرخ ال
 مث ( اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو إل لاف نمؤملا مسا هيلع قبأ ىلاعت هللا نأب رفكيال ةيصعم بكترا اذإ
 امهامسف «امهيفيسب ناملسملا قتلا اذا » يقلب هلوقب ًاضيأ لدتساو . (ميوخأ نيب ارحلصأف ةوخإ نونمؤملا اإ ل لات
 كيف » رذ یال كلب هلوقب اضيأ لدتساو . غئاس ليوأت ريغب ةلتاقملا تناك اذإ اذه دارملاو « رانلاب دعوتلا عم نيملسم
 هتل زنم مظع ىلع - كلذب هخيو امنإو ء ةيلاعلا ةورذلا ىف ناميإلا نم رذ ىبأ ةلزنم نأ عم ء ةيلهاج ةلصخ ىأ « ةيلهاج
 هلثم نم كلذ عوقو نكل « رذعلا هوجو نم هجوب اررذعم ناك نإ و هنال « كلذ لثم ةدواعم نع هل اريذحت ب هدنع
 ةياورلا هذه ىضتقم ىلع اذهو « ةمجرتلا تحن نيثيدحلا لوخد هجو اذهب حضو دقو ءاهناود وه نم رثكأ مظعتسي
 اذ درفأف هريغو ليصألا ةياور امأو « ىلمتسملا ةياور نم ةركب نأ ثيدح طقس نكل « هاشم نع رذ ىنأ ةياور
 نم ةعطقلا ةفئاطلاو . نسح اقيرفت و اعمج نيتياورلا نم لكو «نينمؤملا نم ناتفئاط ناورإ ةمجرتب ةركب ىبأ ثيدح
 دهشيل وإل ىلاعت هلوق عم ىنازلا مجر ىف ةعبرأ روضح طارتشا امأو . رووما دنع هتوف اف دحاولا ىلع قلطيو « ءىثلا
 طاق اما خا ليلدم مجرلا ىف طا رتشالاو هيف طارتشا الو دلجلا ىف ةدداو ةيالاف (نينمؤملا نم ةفئاط امهم اذع
 ظفلب هركذف ( مهتحلسأ اوذخأيلو) ىلاعت هلوقل كاذف ( كعم مهنم ةفئال مقتلف ا ىلاعت هلوق عم ف وخلا ةالص ىف ةثالث



 نسج ا بأ نبا وه نسحلاو ديبع نا وه سنويو قتايتخسلا وه (بويأ انئدح) هلق . ميحصلا ىلع ةثالث هلقأو عملا
 هب و  مالسالا ىف ميم ىنب سيئر ناكو « همالسإ لبق نکل لب ىنلا ىأر دقو مرضخم سيق نإ فنحالاو ‹ ىرصبلا

 راشأ دقو . هجولا اذه نم لسم ىف وه اذك  ايلع ىنعي « لجرلا اذه رصنال تبهذ » هلوقو . حلا ىف لثلا برضو

 ةركب وبأو . ايلع ىنعي هتياور ىف ليعامسالا داز « عل هللا لوسر مع نبا ةرصن ديرأ , هظفلو نتفلا ىف فلؤملا هيلا

 موي هعم لتاقيل بلاط ىلأ نب ىلع ىلا هموقب جرخم نأ دارأ فنحألا ناكو . رومثملا ناحصلا وه فاكلا ناكساب

 الإو « ةداللل امسح امهيفيسب ايقتلا نيماسم لك ىف همومع ىلع ثيدحلا ةركب وبأ لمحو ٠ عجرف ةركب وبأ هاهنف لجل

 مدقتملا ثيدحلا مومع نم كلذ صخيو « هانمدق ا غئاس ليوأت ريب امهنم لاتقلا ناك اذإ ام ىلع لوم هنأ قحلاف

 ١ ه ورح قاب ىلع عم دهشو كلذ ىف ةركب ىبأ ىأر نع فنحألا عيجر دقو < ىنبلا لهأ لاتق ف صاخلا هليلدب

 ةثالث هيفو «نويرصب ميلك هدانسإ لاجرو . ىلاعت هللا ءاش نإ نتفلا باتكى ةركب ىنأ ثيدح ىلع مالكلا قأيسو
 ليصالل و « نايح نأ وه ( لصاو نع) هلق . فنحالاو نسحلاو بويأ مو ضعب نع مهضعب ىورب نيعب الا نم
 نب رورعملا تعم“ : قتعلا فو ( رورعملا نع ) هلق . بدحألا لصاو انثدح قتعلا ف فنصمللو « بدحألا وه

 هيب « ةءدابلاب عضوم : ةمجعملاو ةدحوملاو ءارلا حتفب وه ( هذبرلاب ) هلق . نيعلا نك اس تالمبب وهو « ديوس

 ىف نكل « هنع ةبعش باحعأ رثكأ هاور اذكه ( ةلح همالغ ىلعو ةلح هيلعو ) هلو . لحام ثالث ةنيدملا نيبو

 اذهو « بوث اهنم هدبع ىلعو بوث اهنم هيلع « ةلح اذاف رذ ابأ تيتأ » ةبعش نع ذاعم قيرط نم ليعامسإلا ةياور
 بدالا ىف فلؤملا دنع رورمملا نع شمعالا ةياور ف ام هديؤيو 6 دحاو سنج نم نابوث ةلحلا نأ ةغللا فام قفاوي

 ابأ اي : انلقف » لسم ةياور ىفو « ةلح تناكهتسبلف اذه تذخأ ول : تلقف ادرب همالغ ىلعو ادرب هيلع تيأر » ظفلب
 ىذلا عم هتلعج كمالغ ىلع ىذلا تذخأ ول « رذ ابأ اي : موقلا لاقف » دواد نالو « ةلح تناك امبنزي تعج ول ءرذ

 ىف اک ناک ولو « ةلح امهنيب عمجلاب ناريصي نيبوثلا نأ ركذ هن ال , ةغللا لهأ لوقل قفاوم اذهف « ةلح تناكل كيلع

 درب هيلع ناك هنأب نيتياورلا نيب عملا نكم و « ناتلح هيلع ريصي امہعج اذإ ناكل ةلح امهنم دحاو لك ىلع لصآلا
 ىذلا ديجلا دربلا ىلا هتفضأف ديجلا دربلا تذخأ ول : هل لبق هن أكو « كلذك همالغ ىلعو هسنج نم قلخ بوث هتحن ديج

 شعالا ثيدح ىف هلوق لمحو ٠ ناتياورلا كلذب متتلتف « ةديج ةلح تناكل هلدب قلخلا دربلا مالغلا تيطعأو كيلع
 الإ نوكت ال ةلحلا نأ ةغللا لهأ ضعب لقن دقو . ملعأ هللاو . ميظعتلل هيف ريكتتلاف « ةدوجلا ةلماك ىأ « ةلح تناكل ه

 ابأ نوكي نأ لمتحيو « مسي ل روكذملا رذ ىنأ مالغو . ةلحلا ةيمسن لصأ دافأف « امهط نم امملح نيديدج نيبو
 نع ىأ (هتلأسف ) هلو . دعس همسا نأ ىنكلا ىف لسم ركذو . نيحيحصلا ىف هنع هثيدحو « رذ ىنأ ىلوم حوارم

 هلق . كلذل ايس تناك ىلا ةصقلا ةياكحب هباجأف « فولأملا فالخ ىلع هنال , هسبل ريظن همالغ هسابلإ ف ببسلا

 نم » لسم دازو « مالک لجر نيبو یب ناك ١ فلؤنلل بدآلا فو « تم'اش ١ ىلبعامسإلا ةياور ىف ( تبباس )

 قعمو . اعطقنم لسم نب ديلولا كلذ یورو « ركب ىنأ لوم نذؤملا لالب وه روك دملا لجرلا نا : ليقو « ىناوخإ

 ىهو ةبسلا نم ذوخأم ليقو « عطقلا هلصأو ديدشتلاب بسلا نموهو « فيفختلاب بابس هنيب و ىيب عقو « تبباس د

 فشك د ارملا ىناثلا ىلعو « بوبسملا عطق دارملا لوألا ىلعف' دسجلا نم شحافلاب لوقلا نم شحافلا ىمس.ربدلا ةقلح

 بدآلا ىفداز « راعلا ىلا هتبسن ىأ ( همأب هتريعف ) هلو . بوبسملا ةروع ءادبإ باسلا نأش نم نآل هتروع

 ءاوس ىبرعلا ناسللاب حصفيال نم ىمحيألاو « « ءادوسلا نبااي هل تلق » ةياور ىفو « اهنم تلنف ةيمحيأ همأ تناكو د



 V\ م, ثيدحلا
 ابني عقو هنأ رهاظلاو « بسلا وه ريبعتلا نأ نيب هن أك ةبريسفت ىه لبق  هتريعف » ىف ءافلاو « ايمجي وأ ايبرع ناک
 اوبس لاجرلا بس نم : تلقف ؟ همأب هتريعأ » لاق لسم ةياور هيلع لديو « ةفطاع نوكستف رييعتلا هيلع دازو بابس
 لبق رذ أ نم ناك كلذ نأ ىل رهظيو . ةيلهاجلا لاصخ نم ةلصخ ىأ « ةيلهاج كيف ؤرما كنإ : لاق . همأو هابأ
 : تلق ٠ بدلا ىف فلؤملا دنع اك لا اذهلف « هدنع ةيقاب ةيلهاجلا لاصخ نم ةلصخلا كلت تناكف « هم رحت فرعي نأ
 ةلصخلا هذه نوک هل نيبف « هنس ربك عم هيلع كلذ ءافخ نم بجعت هن أك « معن : لاق ؟ نسلا ربك نم هذه ىتعاس ىلع
 ىضتقي ثيدحلا ظفل ناك ناو ٠ طوحألاب اذخأ هريغو سوبلملا ىف همالغ ىواسي كلذ دعب ناكو  اعرش ةمومذم
 . ىلاعت هللا ءاش نإ فنصملا هركذ ثيح قتعلا باتمك ىف كلذ ةيقبب قلعتيام ركذئسو « ةاواسملا ال ةاساوملا طارتشا
 . ةغلاهنأ نورخآ تبث أو « مهضعب هعبتو ةبيتق نبا هركنأ دقو « ءابلاب « هتريع» ةيدعت زاوج ىلع ةلالد قايسلا فو
 قيرط نم ىناربطلا هجرخأ « صخأو اذه نم حرصأ عوفرم رثأ هسبل لثم همالغ رذ ىبأ سابل] ببس ىف ءاج دقو
 رذ یال ناكو « سبلت امم هسيل أو « لكأت ام همعطأ » لاقف !دبع رذ ايأ ىطعأ تلي ىنلا نأ ةمامأ ىبأ نع بلاغ ىنأ
 , نولكأت ام مومعطأ د قا لوسراي تلق : لاقف هلأسف هب ىنلا هآرف « هفصن مالغلا ىطعأف « نيفصن هقشف بوث
 ممن : لاق « نوسبلت ام موسبلاو

 رأظ نود رف باب - ۳ |
 "لد ناس نع يعش نع د انلذع لاق شب ىنثدحو لاق . ع . بش انثدح لاق ديلَولا وأ اشو - ”؟

 هللا لوسر بامسأ لاق 4 طب ا اويلي لو اونمآ يذلا ) "ترن ال : لاق هللا دبع نع قلع نع َمهاربإ
 1 ملغ ملاک ةر نإ ل هللا لر ؟ مل ۾ انآ : هل
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 ,ىندآلا ىنمع وأ . ةرياغتم لظلا عاونأ ىأ « ريغ ىنعع نوكن نأ لمتحي نود ( ملظ نود ملظ باب ) هلو
 نامإلا باتك ىف دمحأ هاور ثيدح ظفل ةلمجلا هذهو . فنصملا دوصقم ىف ربظأ وهو ‹ ضعب نم فخأ ابضعب ىأ
 امب كح مل نمو ىلاعت لوق ینعم ىف وهو « هانم سابع نبا نع سواط قيرط نم اضيأ ءاورو « ءاطع ثيدح نم
 نم اومهف ةباحصلا نأ هنم ةلالدلا هجوو . عوفرملا ثيدحلاب هل لدتساو , ةمجرت فلؤملا هلمعتساف ةيألا هتل لزنأ
 وهو ملظلا عاونأ مظعأ دارملا نأ محل نيبامن]و « كلذ غلب ىنلا مهيلع ركتي ملو « ىصاعملا عاونأ موم « ماب » هلوق
 ريغ ىصاعملا نأ نم مدقتام بقع اذه دارإ ةبسانمو . ةتوافتم بنام ملظلل نأ ىلع لدف « هحضونسام ىلع كرشلا
 ةرهاظ ريرقتلا اذه ىلع ةللا نع جرغلا رفكلا ىلا امبحاص بسنيال كرشلا

 ىفو ؛ فلملا واوب ةححصملا تاياورلا ف وه ( رشب ىتدحو ) هلق . ىملايطلا وه ( ديلولا وب أ انثدح) هلق
 تناك ناو : راتخلا ىلع ليوحتلا نم ةذوخأم ةلموم ىهف فينصتلا لصأ نم تناك ناف «  ةروص اهلبق خسنلا ضعب
 ىراخبلا لاق ىأ هزمر امثال ىراخبلا نم ةذوخأم ةمجعموأ كلذكة مهم نوكت نأ لمتحيف ةاورلا ضعإ نم ديم
 «ةبعش ىف سانلا تيئأ وهو «ردنغب فورعملا رفعج نبا وه دمج هخيشو ىركسعلا دلاخ نبا وهو ‹ رشب ىندحو
 كلذكو « رش ظفل انه قاسملا ظفللاو « ديلولا ىبأ نع ايلاع ثيدحلا جرخأ هنوك عم هتياور فلؤملا جرخأ اذهو



A۸ 
 ناعإلا باتك ۽

 هقاسف ديل ولا ىنأ ظفل امأو « ماعن لا ريسفت ىف فلؤملا دنع وهو « ةبعش نع ىدع ىنأ نبا هعباتو هنع قاسنلا جرخأ

 برح نب نايلس قيرط نم هجرختسم ىف معن وبأ هيف دازو « ملظب هناعإ سبلي مل انيأ » ظفلب نامقل ةصق ىف فلؤملا

تباطف : (ميظع ملظل كرشلا نإ إل هلوق دعب ةبعش نع
اا اذه نأ هذه ةبعش ةباور تضنقاو .انسفن أ 

 لوزا ل

 ثيدح ىف روكذملا نابلس وهو شععالا نع ىرخأ قب رط نم لسمو ىراخبلا هاور نكل « ناهتل ىف ىتلا ىرخألا بألا

 ىو « ناهتل لوق ىلا نوعمسنالأ « كاذب سيل : لاقف ؟ لظب هناي سبلي مل انيأ : اولاقف ه هنع ريرج ةياور قف « بابلا

 نال لاقام ىلا اوعمسن ملأ « كرشلا وه امن » سنوي نب ىيع ةءاور ىفو « نونظت اک سل لاقف م هنع عيكو ةياور

 اهالتف لاحلا ىف عقو ا وزن نوكي نأ لمتحيو « اهيلع ممن كلذلو مهدنع ةمواعم تناك ناقل ىف ىلا ةيآآلا نأ اذه رهاظو

 ةباحصلا دنع كرشلا ناك: ىباطحلا لاق . ناتياورلا تلتف مین مث مهيلع
 ىف ملظلا !ولمخ « ملظل اب بقلب نأ نم رك أ

 مهن أ ىل ىبظي ىذلاو « رظن هيفو « لات اذك . ةيالا هذه تلزنف « كلذ نع اولأسف  ىصاعملا نم ىنعي  هادعام ىلع ةيألا

 للطب را هلوق نال مومعلا ىلع هواحامأإو . فلؤملا عينص هيضتقب ىنلا وهو « هنود اف كرشلا « هموم ىلع ملظلا اولح

ىف ةركنلا ىلع لخد نإ : نوققحلا لاق . رهاظلا بسح انه اهمومع نكل « ننلا قايس ىف ةركن
 دكؤيام ىننلا قايس 

 ا رهاظلا بسحب دافتسم مومعلافالإو « مومعلا صيصنت دافأ لجر نم ىتءاجام هلوق ىف « نم » وحن هيوقي و مومعلا

دارملاف « صاخلا هب ديرأ ىذا ماعلا نم وه لب « دارم ريغ اهرهاظ نأ لب ىنلا محل نيب و « ةيآلا دذه نم ةباحصلا همبف
 

 قش ىتح ايدتبمالو انمآ نوكي ال لظب نامي. إلا سبل نم نأ مزاي نبأ نم : ليق ناف . كرشلا وهو هعاونأ ىلعأ لظلاب

هنم دجو نمع كلذ نت ىلع لد ىذلا اف « دتبمو نمآ وهف لظلا هنم دجوي مل نم نأ ىضتقي اما قايسلاو « مجاع
 ؟ ملظلا 

 ىلع « مه د ميد: نم دافتسملا صاصتخالا نم دافتسم وأ « ةفصلا موفم وهو موبفملا نم دافتسم كلذ نأ باوجلاف

 باک اهنإ الك )ل ىلاعت هلوق ىف لاقو «دبعن كايإ) ىلاعت هلوق ىف ىرشخعزلا لاق اذک مريغل ال نمآلا مهل ىأ  نمآلا

 كرشلا نإ إل هلوق نم موليال : لبق ناف هريغ ال اهلئات وه ىأ « صاصتخالا ديفي ابلئاق ىلع ءوه » ميدقت الا وه

 لالدتسا كلذ نيب دقو « ميظعتلا ملظل هلوق ىف نيونتلا نأ باوجلاف < املظ نوكي ال كرشلا ريغ نأ  مظع ملظل

 احرص كلذ درو دقو « هنم مظعأ ملظ ال ذا « كرشب ىأ ميظع ملظب ماع إ اوسبلي مل ريدقتلاف < ةيناثلا ةيألاب عراشلا

نع ثايغ نب صفح قيرط نم مالسلا هيلع ليلخلا ميهاريإ ةصق ىف فلؤملا دنع
 هللا لوسراب : انلق » هظفل و شعألا 

 . ةيالا ركذف « ناقل لوق ىلا اوعمست مل وأ . كرشب : ملظب مہناع اوسبلي ملء نولوقت اک سیل : لاق ؟ هسفن لظي ملانيأ

 فيلكت ةصقلا هذه ىف سيل: لاف ضايع ىضاقلا هعزان و « ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زاوج ىرزاملا هنم طبنتساو

 : لاقي نأ نكميو ؟ ةجاحلا ىه اف هدورو لوآل مزال قيدصتلا داقتعاو « رلا قيدصتب داقتعا فيلكت لب « لمع

 تفتت | اف نايبلا درو ىتح مهيلع قش ىصاعملا عيمج هقالطإ لوانت ىح ملظلا لجأ الف « نايبلا ىلا جاتحت اضيأ تادقتمملا

 (اوسبلي ملو) هلق . رخأتي مل هلا اوجاتحا ثيح مال « باطخلا تقو نع نايبلا ريخأت ةصقلا ىف نأ قحلاو . ةجاحلا

 : لوقت و . هتطاخ ىأ لبقتسملا ىف رسكلاو ىضاملا ىف حتفلاب هسبلأ « فيفختلاب مالا تسبل : لوقت « اوطلخي مل ىأ

 ناعإلا طلخ : هحرش ىف ىميتلا ليعمسإ نب دمع لاقو . لبقتسملا ىف حتفلاو ىضاملا ىف رسكلاب هسبلأ بوثلا تسبل

 نار نأ لمنو اودترب مل ىأ . مدقتم ناما نع رخأتم رفك ناتفصلا محل لصحت مل مهن دارملاف روصتيال كرشلاب

 اذهو « قفانملا تامالع بابب فنصم ا هبقع اذهلو هجوأ اذهو . اوةفاني مل ىأ « انطاب و ارهاظ اههنيب اوعمج مل مهنا

 ديزي نب ميهأ رب إ هخيش نع شمعألا مهو ضعب نع مهضعب نيعب اتلا نم ةثالث ةياور دانسإلا اذه ىف مث . هیترت عيد نم



 ۸۹ م4 - مم ثيدحلا

 ةمجرتلا هذهو . دوعسم نبا وه ىناحصلا هللا دبعو « ءابقف نويفوكةثالثلاو « ىمخنلا سيق نب ةمقاع هلاخ نع ىعخنلا

 تمدقت ىلا ثايغ نب صفح ةياور ىف نكل و سيلدتلاب فوصوم شمعألاو . ديناسالا حصأ هنإ هيف ليقام دحأ

 اذه ىف الإ امهريغو نيخيشلا دنع هقرط عيمج ىف كلذب حيرصتلا رأ ملو « ميهاربإ انثدح » هنع فلؤملا دنع اهيا ةراشإلا

 : نأو « معت قنلا قايس نةك نأ ١ سوخخلا ليو نس مرسلا لع للاب دئاوفلا نم نتملا فو . قيرطلا

 نأو ءضراعتلا عقد ةحلصمل ةرهاظ فالخ ىلع لمح ظفللا نأو « لمجملا ىلع نيبملاو ماعلا ىلع ىضقي صاخلا

 ل « اكرش ىمسنال ىصاعملا نأ و « هل مجرت اک توافتت ملظلا تاجرد

 ىلا دتهم : رانلا ف ديلختلا نم نمآ هنأ باوجلاف ؟ هل لصح ىذلا ءادتهالاو نما وه اف بذعب دق ىصاعلاف : ليق ناف

 ملعأ هللأو .٠ ةلجلا قي رط

 قفانملا ةمالع ساب - ؟ع

 س

 ر 26
 أ كلام ؛ نس مقرات اندح لاق ر رمح نب ” ايعامسإ | ان لاق ميزا و ا ناملس شو 59 ۳

 و

 : 55 07 نو د ثالث ي وفا ها » لاق يلب ٌىنلا نع ةا نع هيبأ نع ليهم

 « ناخ نمسا اذإو

[1e e YVES ¢ TAY : ق فنار اطمأ ۴۴ ثيدحلا [ 

 نع قورسلم |( نع ةَرَم هلا دب نع شمتألا نع ناقش !نئادح لاق َة 1 ى E اشم س م:

 کھ ع هيف تاک نمو ا افا ناکه یف نك نم دا م لاق مب یا نأور 7 نا دبع

 رش ميا اذإو ٠ ردغ دهاع اذإ و 200 اذإو ٠ ناخ نمت 01 اذا : ابعدي تح قاغنلا ( نوم ف

 شعألا نع عش همرات

 | ۴۱۷۸ 6 ۲٤۵۹ : ىف ءافرط م: ثيدحلا ]

 لاقو . كلذك قافنلا نأب هعبتأ ملظلا كلذكو ةتوافتم رفكلا بتارم نأ مدق امل ( قفاثملا تامالع باب) هلِق

 : ىامركلا لاتو . هديزت ةعاطلا نأ اك « ناعإلا صقنت ىصاعملا نأ ةمجرتلا هذهب ىراخبلا دارم : نيدلا يح خيشلا

 « ضعب نود رفكق اغلا ضعب نأ هنم ملعيل وأ « ناعإلا مدع ةمالع قافنلا نأ ناعإلا باتكل بابلا ا اا

 لخديو ٠ لمعلا قافن وبف الإو « رفكلا قامت ومف نام إلا داقتعا ىف ناك ناف « رهاظلل نطابلا ةفلاخم ةغل قافنلاو
 نمو « دادب لز ىرصب ‹ ىلارهزلا وه ( عيبرلا وبأ ناجلس انت ددح ) هلو . هبتارم توافتتو كرنلاو لعفلا هيف

 « ةمالعلا ةيآلا ( ثالث قفانملا ةا ) هل . مامإلا سنأ نب كلام مع وه كلاج ني انو نود غا

 اذملو « فلؤملا عينصب قيلأ لوآلاو « ثالثلا عاهتجاب لصعت اإ ةمالعلا نأ وأ « سنجلا ةدارإ ىلع امإ بالا دارفإو

 هرهاظ ليق ناف « < قفاثملا تامالع د ظفلب هحيمص ىف ةناوع وبأ هاور دقو . كلذإ دهاشلا نتالاب بقعو عم أب مجرت

 | هلأ لاا ىطرقلا باجأ ؟« ثيدحلا .. هيف نك نم عبرأ » ظفلب رخآلا ثيدخلا ىف ا

 :لوقأ ا ل

 ىرابلا جض ٭* ١ ج ١١
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 ‹ قافنلا لصأ ىلع تالاد تامالعلا نوكت نأ لاتحال « قافنلا ىلع ةمالع اهنوكقافنلا لاج ىلع ةلادلا ةمومذملا ا م ن ا يح تح ا ص ناميإلا باتك- ۲

 نمحرلا دبع نب ءالعلا قيرط نم سم ةياود ىف نأ ىلع . قافنلا صولخ ابي لك كلذ ىلا تفيضأ اذا ةدئازلا ةلصخلاو
 ىنارطلا جرخأ اذكو « ثالث قفانملا ةمالع نم , هظفل ناف « رصحلا مدع ةدارإ ىلع لدبام ةريره ىبأ نع هيبأ نع
 ضعبب رخأ دق نوكيف « لاؤسلا درب مل اذه ىلع لوألا ظفللا لمح اذاو « ىردخلا ديعس ىلأ ثيدح نم طسوألا ىف
 ةدهاعملا ىف ردغلا ىناثلاو دعولا ف فلخلا لوألا دازو « ةنامالا ىف ةنايخلاو كثيدحلا ف بذكلا ىلع اتدراوت امنا « لاصخ سمخ نيتي اورلا عومج نم لصح : ىوونلاو اضيأ ىطرقلا لاقو . رخآ تقو ىف اهضعبي و ٠ تقو ىف تامالعلا
 نأكف « لوألا ىف اك دعولا ىف فلخلا ةدهاعملا ىف ردغلا لدم ىتاثلا ٍلسم ةياور فو : تلق . ةموصخلا ىف روجفلاو
 ‹ ةموصخلا ىفروجفلا ىهو ةدحاو ةلصخ ديرملاف اذه ىلعو « دحتي دق امهانعم نل هظفل ىف فرصت ةأورلا ضعب
 . ةينلاو , لعفلاو « لوقلا : ثالث ىف رصحنم ةئامدلا لصأ ذإ « اهادعام ىلع ةبينم اهنأ ثالثلا تامالعلا هذه لعراصتقالا هجوو . ثردحلا ىف بذكلا ىهو لوألا ةلصخلا ىف جردني دق اذهو , هدر ىف لايتحالاو قحلا نع ليملا روجفلاو
 حدقي ال دعولا فلخ نال . فلخلاب ةينلا داسف ىلعو « ةنايخلاب لعفلا داسف ىلعو « بذكلاب لوقلا داسف ىلع هبنف
 ةروص هنم دجوت مل اذهف ىأر هل ادب وأ عنام هل ضرع مث امزاع ناک ول امأ « دعولل انراقم هيلع مرعلا ناكاذإ الإ
 وهو دعو اذإ د نابلس ثيدح نم هيفف « هل دهشيام ليوط ثيدح ىف ىناربطلا فو . ءايحإلا ىف ىلازغلا هلاق « قافنلا
 ىلأ دنع وهو « هكرت ىلع عمجأ نم مہف سيل هب سأبال هدانسإو «لاصخلا قاب ىف لاق اذكو « فلخ هنأ هسفن ثدحب
 . «ديلع مثل الف في ملف هل قي نأ تین نمو ءاخأ لجرلا دعو اذا , ظفلب رصتتع مقرأ نب ديز ثيدح نم ىذمرثلاو دود
 : ريخلا ىف اولاق لعفلا اوطقسأ اذاف . ارش هتدعوو « اريخ هتدعو لاقي : رحنا بحاص لاق ( دعو اذا ) هلق
 كثيدحلا ىف دعولاب دارملاف . ةزمهلاب اريخ هتدعوأ : هرداون ىف ىنارعألا نبا ىكحو . هتدعوأ : رشلا فو « هتدعو
 ىف بذكلا امأو . ةدسفم هذافنإ كرت ىلع بترتي ملام بحب دقو . هفالخإ بحتسيف رشلا امأو « ريمخلاب دعولا
 نع ثدح هلمل ؟ بذكلا نم عون ىأ : لاقف بذك هيلع برج نمع لئس هنأ كلام نع نيتلا نبا كش ثيدحلا
 . بذكلا ادصات هيلع ىه ام فالخم ءايشألا نع ثدح نم رضي امن إو « رضيال اذبف ‹ هفصو ىف غلابف فلس هل شيع
 ىف لملا باوجلا اذه لصحمو : تلق . مهقالخأب قلختمو لاصخلا هذه ىف نيقفانملاب هيبش امبحاصو « قافن لاصخ هذه نأ هانمم نإ : نوققحلا هلاق ىذلاو حبحص هانعم لب < لاكشإ هيف سيل و : لاق . هرفكب محلا مدع ىلع عجبا الا ىف دجوت دق لاصخلا هذه نا ثيح نم الكشم ءاملعلا نم ةعامج هدع ثيدحلا اذه : ىوونلا لاقو . یہنا
 ىف ليق دقو . رفكلا قافن قافنلاب دارملا نأ ىلع ءانب وهو < قفانملاك لاصخلا هذه بحاص ىأ « زاجل ىلع ةيمسنلا
 ىف صلاخلاب هفصو هديؤيو . لمعلا قافت دارأ امنإو « رفكلا قاضن كاذب دري مل هناف ؟ قافنلا نم ائيش ىف ملعت له : ةفيذحل رع لوقب هل لدتساو ىطرقلا هاضترا اذهو . هانمدق م لمعلا قافن قافنلاب دارملا نإ : هنع باوجلا
 لاصخلا هذه باكترا نع ريذحتلاو راذنالا قافنلا قالطاب دارملا : ليقو . « اصلاخ اقفانم ناک » هلوقب یناثلا ثيدحلا
 راصو كلذ داتعا نم وه كاذب فصتملا نأ لمتح هنأ اضيأ ركذو . ىناطخلا هاضترا اذهو « دارم ريغ رهاظلا نإو
 اذإ ىأ « ارصاق ريصي وأ . هيف بذك ءىش لك ىف ثدح اذإ ىأ « مومعلا ىلع لدي « ثدح » نم لوعفملا فذح نإ : ىامركلا لاق ام ىلوألاو . لاق اذك . لعفلا رركنت ىلع لدت اهناف « اذاب ريبعتلا هيلع لديو : لاق . انديد هل



 ١١ مو كثيدحلا

 ناف« اهرعأي فختناو ا ةواجو لاصخلا هته لغ لغ نم لع لو وه ليقو. »:بذك فيدعتلا ةنهام ديو
 ىعدا نم مهمو « سنجل قفانملا ف ماللا نأ ىلع ةينبم اهلك ةبوجالا هذهو . ابلاغ داقتتعالا دساف ناك كلذك ناك نم
 .... ةفيعض ثيداحاب ءالؤه كسم و « رب ىنلا دبع ىف نيقفانمل قح ىف وأ نيعم صخت قح ىف درو هنإ : لاقف دبعلل اهنأ

 هعبات) هلو ٠ ملعأ هاو . ىطرقلا هاضترا ام ةبوجألا نسحأو . هيلا ريصملا نبعتل أمم ءىش تبث ول كلذ ىف تءاج

 « نيعم نب یی امفعض ىروثلا وهو - نايفس نع ةصيبق ةياورو ء ملاظملا باتاك ىف ةعباتملا هذه فلؤملا لصو ( ةبعش

 ظفللا ىف ةفلاخم اهنأب ىنامركلا هبقعتو . ةلاصألا ال ةعب تملا قيرط ىلع ىراخبلا اهدروأ ام : نيدلا ىح خيشلا لاقو

 ملسم حبحص ىف اجرخم ثيدحلا نوك انه ةعباتملاب دارملا نأ هباوجو ؟ ةعب اتم نوكت فيكف « تاهج ةدع نم ىنعملاو

 « اهلا راشملا ةبعش ةياور اهنم « شدعالا نع ىرخأ قرط نم فلؤملا دنعو ؛ ىروثلا نع ىرخأ قرط نم هريغو
 ذإ كلذك سيلو « بابلا ىف روكذملا ةريره ىلأ ثيدح ةمباتملاب دارملا نأ مهف هن أكو . انه اهركذ ىف رسلا وه اذهو

 OS ناس اعل انآ هانررق امل ء لسع سيلف ىنعملا ىف ةفلاخ اميلي نأ هاوعد امأو . ادهاش هامل هدارأ ول

 ملعأ هاو . نقتم ةقث نم اهنال ةلوبقم ىهو ةدايز امهدحأ

 ملعأ هللاو . اضيأ ةفوكلا لخد دقو ىناحصلا الإ < نویفوک مسلك ىناثلا دانسالا لاجد : ( ةدئاف )

 نامإلا ن م ردا دليل مايق ساپ - ۵

 لاق : لاق رره ىبأ "نع ع جرعألا نع رانّزلا وبأ انثدح لاق بي الاف نايا وبأ شرم 2

 « هب ني مدقت ام هل رفح اباستحلاو اإ رذقل بل نم » هلي هللا لوسر

 NE] ۹ ممر لكنا عم سب فارطأ عم ثيدحلا]

 ءاهنسحو ناميإلا تامالع ركذ ىلا عجر اهحبقو قافنلا تامالع نيب امل ( ناعإإلا نم ردقلا ةليل مايق باب ) هلق

 نأ ركذف عجر م . !دارطتسا هريغ تاقلعتم ركذي اء'إو , ةلاصآلاب دوص#لا وه ناعإلا تاقاعتم ىلع مالك لا نال

 ثعابلا تادحتم ةريره ىبأ ثيدح نم ةثالثلا دروأ و « ناميإلا نم ناضمر مايصو ناضمر مايقو ردقلا ةليل مايق

 أو ءامهيف ىضاملابف نيرخالا فال « هباوج ىف ىضاملابو طرشلا ىف عراضملاب ردقلا ةليل ىف ربعو « ءازجلاو

 ريغ هناف ردقلا ةليل مايق فالخ « همايص اذكو عوقولا تقع ناضمر مايق نآل : لاق ةفيطل ةتكن كلذل ىلامركلا

 ظفل لمعتسا : هريغ لاقو . هيلا ةراشإلا ىتأتس ءىش هيفو . همالك ىنا « لبقتسملا ظفلب هركذ اذهلف « نقيتم

 ٠ ايضام باوجلاو e ‹ هعوقو ققع ىلإ ةراشإ ءارجلا ىف ىضاملا

Cagءامسلا نم مهيلع لزنن أشن نإ  ىلاعت هلوقب اولدتسا . ةلقب نكلا  

 ١ اذه اضيأ اولدتساو . باوج باوجلا عباتو باوجلل عبات وهو « ىضاملا ظفلب « « تلظف » هلوق نال  تلظف ةيآ

 دعم و كا درا نأ ورا ترص دما حلا ظن هب لالدتسالا ىف ىدنعو « ثيدحلا

 مف هيف ىراخبلا خيش نایلا با نع نوميم نب ىلع نب دم نع قاسنلا هاور دقو « ءازج لاو طرشلا ىف عراضملا ظفلب

 ٠ وهو نايلس نع جرختسملا ىف معن وبأ هاورو « « هل رفغي ردقلا ةليل مقي نم ه لات لب ءازجلاو طرشلا نيب راغي

 ردقلا ةليل كدحأ موقي ال » لاقف نيتي اورلا ىلع دئاز هظفل و ناعلا ىنأ نع ةد نب باهولا دبع نب دمحأ نع ىنارطلا



 ال]و « نايب ةدايز « اهقفاويف» ةياورلا هذه ىف هلوقو « « هبنذ نم م ا ير

E LSقئلا نم دافتسملا رضحلاو « اهقفاو نم ىلع الإ ردقل ردقلا هل  

 ‹ لحأو ثيدحلا جرخم نال < ىجعملاب ةاورلا فرصت نم كلذ نأ حضر ا وجلاو طرا نم دافتسم تاثإلاو

 مايصلا باتك ىف ىلاعت هلنأ ءاش نإ همايقو ناضمر مايص ىلعو ردقلا ةلرل ىلع مالكلا ىف اسو

 نالا

 ù ورم ب هعرر وأ اند لح نأق ةرامع اند لح لاق دحاولا ديع اندذح لاق نع 0 قرد انظرو م6

١ 

E 02_32 0 27 و ر ت ھی کھ  

 ىف لاک هل ر ر هت ی رت اعا اللإ هح ل ال وليجس ی رع هک هللا تدشن ٠ 0 ناق د لاا درب هاا 6 لاق رح
6 )5 3 EE وأ دل لل ع O E 
 تدوق ما قشا نأ هي وو 5 ا هاحد أ )هے 0 ردا ره ا ا هجر ا کک قيدصت و

 » لتقا < “احا مع انو
 ا 0-3

 : NEE هلق 0 0 1
 1 و كو

“Aم  
NYناال ( نم نلاصمر مارق ۶ رر ےک ا ----  

 ا رر اا . چ

 ۴ ا كو ۱ ۲ هدأ 0 1 5
 نا ةر ىلإ نع چلا ديع ن ديه نع باه للام ب لاق ليما و م

EF, 

 هم ا 2 وص م ۳ ا
EE 007هين د نم مد انك ا ما ن  ¢( 

4 e ا مب 5 ١ 

ge ae e TAناعإلا و اناأستح ل صم  

 ةر ھی غ 18 ىلأ ع رع كبس نا ىح اننادح لاق لايضف ندم ا ریخا لاق مالم نا انثي ل عم 9 5 : 7 ما“ ا | + 2
a ١ ٠١ 4هلأ اھ 1 ب ا دا 1 5 و 1 تا أ - 5 8+ ب 7 9 5 5 2 يف ديم  : e DEYاهيا لا م ملل اه ل هک لح و ا د ج م 4ت رع ةنلا + ېس ز يأ 35 6 هيإ حا ٠ ا ے2 اا  

 0 حماس! ل .٠ ع 5 عسا 3-3 ا

 ٤ ع« هنا ١ , رص . 8 1 5 4 1
 قلعت ا خم سو ا مل نس ذه نس هدارإ امأو 2 ناعألا لاصخ نم ا 2 5 ارتشال حضاوف لا ق اپ هدا

 هذه ريغ نع عولمتم رظنلا نأ ىلع لاد !ذه هعينص ارا 0 ؛ 9 رعت نم رأ مل ةتكدلف
 مايقل ةيسانملا رهاظ نأك ْن GE !م ردقلا هليل Is اق لب 3 لوف او. لاصخ یم | امو ف : اک ارتشا ىبعي ¢ ةيسائملا

 نعدتس ردقلا ةلل ساقلا نأل دج ةنسح ردقلا ة E E ا فب دحلل نكل ناضمر

 هللا ةيلك ءالعإ دصقر و ةداهتكلا نفت 1 دهامملا كلدكو .' رو أ ابقفاو وب دف E عمو ؛ ةمات ةدهاجمو ةدئاز ةظفاح

 وأ هبحاصل لصألا دوصقملا لصح دق امبنم الك نأ ىفو « ةدها امبنم لك ىف نأ ىف ابسانتف ءال وأ كلذ هل لصح دقو
 ناك اهقفاو ناف « روجام ةدابشلا ساّملال دهاجلا و . ارج اد وج أم ردقلا ةليل ساقلال ماقلاف . ال
 دابجلا لضف فاؤملا ركذف « هللا ليبس ىف لّتقأ ىنأ تددولو ه هلوقب ة ةدارشلا ر هينم' كلذ ىلا ديشيو ٠ ارجأ مظعأ

 مايصلا باب ةدعب رك ذ مج م“ صاح دعب ماع ردقلا ةلل مايقل ةبسنل اي وهو ا مايك ک5 لادا > ادارطتسا كلذل

 عورشم مايقلا نأ ىلا راشأ هلعلو « راهتلا لبق ل اللا نالو « لاعفألا نم هز ال مايقلا نع هرخأف كورتلا نم مايصلا نال



 ثيدحلا ۳۹ ٠ ۹۳

 لاق ‹ لع ابأ ىنكي ىرصب وهو « ةبسنلا ظفلب مسا وه (ىرح انثدح) هلق . مهضعبل افالخ ريشا نم ةليل لوأ ىف
 . حداقب هيلع لثعي مل: ناطقلا نبا لاق . نقم ةقث وهو « ققثلا هل لاقيو ىدبعلا ىرصبلا دايز نبا وه دحاولا دبع انثدح

 ( ةرامع انثدح ) هلو . ءىش نيحيحصلا ىف هلع جرخ ملو فيعض هنكل اضيأ ىرصب ديز نب دحاولا دبع هتقبط فو

 ىع ليقو « هئازج نسحو هباوشب عدا ىأ نونلاب وه ( هللا بدتنا ) هلق . ىضلا ةمربش نب عاقعقلا نبأ وه

 هيلع لديو « بولطملاب لفكت هانعم ليقو « هيلا باجأ ىأ بدتتاف اذكل انالف تبدن حاحصلا قف «دارملا ىلا باجأ

 لئاوأ ىف هلو « هللا لفكت » ظفلب ةريره بأ نع جرعألا قيرط نم ثيدحلا اذهل دابجلا رخاوأ ىف فاؤملا ةياور

 ءاش نإ كانه ملسم ةياور ىلعو اهيلع مالكلا ىتأيسو « هتلا لكوت ١» ظفلب هنع بيسملا نب ديعس قتيرط نم دابجلا
 دقو ‹ فيحصل وهو « ةبدأملا نم نونلا لدب ةزومهم ةيناتحت ءابب « بدتئا , انه ىليصألا ةياور ىف عقوو . ىلاعت هتل

 ( ىب نامإ الإ هجرخي ال ) هلق . هتتطخ ىف فاك جرحا داحتا عم هفالخ ىلع ةاورلا قابطإ نكل « فلكتب هوهجو

 لاق ٠ بصنلاب ءاناميإ الإ ١ ليعامسإلاو لم ةياور ىنو « غرفم ءانثتسالاو جرخب لعاف هنأ ىلع عفرلاب وه اذك

 هركذ (ىلسرب قيدصتو ) هلق . قيدصتلاو ناعإلا الإ جرخلا هجرخ ال هريدقتو « هل لوعفم وه : ىوونا

 *ىش ىف تبي هنا ‹ كلذ نم لهسأ باوصلاو « هنع باوجلا فلكتو هلكشتسا مث « قيدصت وأ ١» ظفلب قامركلا

 : كلام نبأ لاقو . تافتلا وهف « ملكتملا ريض ىلا ةبيغلا ريض نم لودع هيف « ىف » هلوقو « وأ  ظفلب تاياورلا نم

 نمل هللا بدتتا ىأ « لالا ىلع بوصنم لوقلا نم لعاف مسا ريدقت ىلع هنكل و « هب نامإ انه رهاظلا ف قئاللا ناك
 . هللا وه ريدقتلا اذه ىلع لاحلا بحاص نال لوقلا لوقم هجرخم الو « ىب ناميإ الإ هجرخع ال الئاق هلييس ىف جرخ

 باب نم هنأ ىلوآلاف « قئال ريغ انه قثاللاب ريبعتلا نأو « زوحال لاحلا فذح نأب لحرملا نب نيدلا بابش هبقعتو

 هليبس ىف داهجلا الا هجرخي ال ١ ظفلب جرعألا قيرط نم سلا ضرف ءانثأ ىف قأيسو . هجتم وهو « تافتلالا

 فلؤملا رصتخا دقو « ةثالث رومأ ىلع المتشم هذه ةعرز ىفأ قيرط نم ثيدحلا اذه ءاج ( هيبذت ) . « هتابلک قيدصتو

 روك ذملا دايز نب دحاولا دبع قي رط نم أمهبجرختسم ىف ميعن وبأو ليعامسإلا هقاسو « ىتاثلا مالا رثك أ هقايس نم

 ةيأ ور نم اقرفم ثيدحلا ءاجو < عاقعقلا نب ةرامع نع رخآ هجو نم ثيدحلا اذه ىف لسم دنع وه اذكو « هما

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع مالكلا ىتأي كانهو : داجلا باتك ىف فلؤملا دنع ىتأيس اک ةريره ى نع هريغو جرعألا

 مايصلا بات ىف یتا ناضمر مايص بابو ناضمر مايق ىلع مالكلا نأ ىلإ ةراشإلا تمدقت دقو

 كم E ل 2 6 ا او يحل هور

 « ةحمسلا ةيفينحلا هللا ىلإ نيدلا بحأ » 1 ّىنلا لوقو « رس نيدلا بسيصح اي - 9
 2 عا و ا و و س يب ماع 000 قا

 ب دیسس نع ىرامفلا دم لس ن نً ىلع ن رگ اند لح ناف رهط م نمالسلا دع اسو س ”8ب

 ا ر ر دخل ع يوما ل ا ع 2 يد E ال
 اوددَسف « هاش الإ دحأ ندلا داشي ناو ء رس ندلا نإ » لاق ب ىننلا ن ةربره ىلا نع یرقملا دعس ىبأ

 » ةا 7 ءىثو ةحورلاو ةودغلاب اوئيعتساو ¢ اورشبأو ٠ اوبراقو

 [ ۷۲۴۰۹4۹۴ , ہ۹۷ ۳ : ىف هفارطأ مو ثيدحلا ]

 نال« ف نايدآلا ىلا ةبسنلاب ةغلامم ارسي ندلا ىمس وأ ءري وذ مالسإلا نيد ی« ( رب اا ( هل

 5 مهسفن | لقب تناك مهتبوت AD حضوأ نمو . مهلبق نم ىلع ناك ىنلا رصإلا ةمالا هذه نع عفر هللا

 ء ةبوبح اهلك نيدلا لاصخ نآل , نيدلا لاصخ أ ( نيدلا بحأ ر هلق . مدنلاو مزعلاو عالقإلاب ةمآلا هذه ةبوتو



 نامالا باعك ۔ ۲ 44

 ىنارعأ ثيدح نم حيحص دنسب دمحأ هجرخأ ام هيلع لديو . هللا ىلا بحأ وبف المس ىأ  احمس اهنم ناك ام نکا

 . ةيفينحلا هللا ىلا نايدآلا بحأ ىأ « سنج نيدلا وأ . « هرسيأ مكتيد ريخ » لوقي إب هللا لوسر عم هنأ همسي م

 ةلم ىلع ناك نم ةغللا ىف فينح لاو « ىهارإ ةلم ةيفينحلاو . خسنتو لدبت نأ لبق ةيضاملا عئارشلا نايدالاب دارملاو

 ىلع ةينبم املأ ىأ « ةلبسلا ةحمسلاو « ليملا فنحلا لصأ نال قحلا ىلا لطابلا نع هليل افينح مهارب] ىمسو « ميهاربا
 ىف فلؤملا هدنسي مل قلعملا ثيدحلا اذهو ( ميهاربإ مكيبأ ةلم جرح نم نيدلا ىف كيلع لعج اموال ىلاعت هلوقل  ةلوبسلا

 نم هريغو لبنح نب دمحأ هلصو اذكو , درفملا بدآلا باتك ىف هلصو معن . هطرش ىلع سيل هنآل  باتكلا اذه

 ةمجرتلا ف فلؤملا هلمعتسا . نسح هدانسإو سابع نبا نع ةمركع نع نيصحلا نب دواد نع قحسإ نب دم قيرط

 (ربطم نب مالسلا دبع انثدح) هلو . رسيلاو ةلوهسلا بسانتل هانعم ىلع لد ام هاوقو « هطرش نع ارصاقتم هنوكل

 ىدقملا وه (ىلع نب رمع انثدح) هلق . نيتحوتفملا ءافلاو ةمجعملاب رفظ وأ هتينكو « ىرصبلا ماسح نبا ىأ

 دعس نبا كلذب هفصو « سيلدتلا يدش سلدم هنكل « ةقث ىرصب وهو « ةددشملا لادلاو فاقلا حتفو ملا مضب

 هيف هحيرصتل - ةنعنعلاب سلدم ةياور نم ناك نإو  هححعو « لسم نع ىراخبلا دارفأ نم ثيدحلا اذهو : هريغو

 رمع نع ىراخبلا خويش دحأ مادقملا نب دمحأ قيرط نم هحيحص ىف نابح نبا هاور دقف « ىرخأ قيرط نم عامسلاب
 « ثيدحلا ليلق ةقث ىأدم وهو « دمع نب نعم دارفأ نم وهو « هركذف « دم نب نعم تعم » لاق روكذملا ىلع نبا

 « اويرقو اوددس » هظفل و هانعم قاقرلا باتنك ىف فنصملا هجرخأ ديعس نع بئذ ىنأ نب! ىناثلا هقش ىلع هعبات نكل

 ةورع ثيدح اهئمو هدهاوش ضعب ىلا انرشأ دقو « لوألا هقش ركذي ملو < اوغلبت دصقلا دصقلاو » هرخآ ىف دازو

 أللي هللا لوسر لاق لاق ةديرب ثيدح المو« « رسي هللا نيد نإ » لاق مقلي ىنلا نع فاقلا حتقو ءافلا مضي ىميقفلا

 نيدلا داشي نلو) هلق . نسح امهنم لك دانسإو دمحأ اهاور « هبلغي نيدلا اذه داش نم هناف « ادصاق ايده ميلع د

 ظفلب ليصآلا نع تاياورلا ضعب ىفو نكسلا نبا ةياور ىف تيثو « لعافلا رامضاب انتياور ىف اذكه ( هبلغ الإ

 ؛ مريغو نابح ناو ميعن ىبأو لليعامسإلا دنع ثيدحلا اذه قرط ىف وه اذكو « « هبلغ الإ دحأ نيدلا داشي نلو د

 رثكأ نأ علاطملا بحاص ىكحو « هب علا لعافلا رضأو « اضيأ انتياور ىف اذكو ةيلوعفملا ىلع بوصنم نيدلاو
 عمجمو « بصنلاب تاياورلا رثكأ نأب ىدونلا هضراعو « هلعاف مسي مل امل ىنبم داشي نأ ىلع نيدلا عفرب تاياورلا .

 نم هنا د دمحأ دنع ةديرب ثيدح ظفل بصنلا ديؤيو « ةقراشملاو ةبراغملا تاياور ىلا ةبسنلاب هنأب امهبمالك نيب

 , ةيلاغملا ديدشتلاب ةذاشملاو . بابلا ثيدح بيس وه نوكي نأ حلصي رخآ ثيدح ىف هركذ ۽ هبلغي نيدلا اذه داش

 . بلغيف عطقناو رجع الإ قفرلا كرتيو ةينيدلا لامعألا ىف دحأ قمعتيال ىنمملاو « هاواق اذإ ةداشم مداشي هداش لاقي

 « عطقني نيدلا ىف عطنتم لكنأ انلبق سانلا ىأرو انيأر دقف « ةوبنلا مالعأ نم لع ثيدحلا اذه ىف : رينملا نا لاق

 ةغلابملا وأ « لالملا ىلا ىدؤملا طارفإلا عنم لب « ةدومحلا رومألا نم هناف ةدابعلا ف لكلا بلط عنم دارملا سيلو

 هتبلغ نأ ىلا مونلا بل اغيو هلك ليللا ىلصي تاب نكهتقو نع ضرفلا جارخإ وأ « لضفالا كرت ىلا ىضفملا عوطتلا ىف
 جرف سمشلا تعلط نأ ىلا وأ « راتخلا تقرلا جرخ نأ ىلا وأ « ةعاملا ف حبصلا ةالص نع مانف ليللا رخآ ىف هانيع

 « ةرسيلا كنيد ريخو « ةبلاغملاب رمآلا اذه اولانت نل كنإ » دمحأ دنع عردألا نب نجح ثيدح ىفو « ةضيرفلا تقو

 نك « عطنت ةصخرلا عضوم ىف ةعرعلاب نخالا ناف , ةيعرشلا ةصخرلاب ذخالا ىلإ ةراشإلا اذه نم دافتسي دقو



 ۵% 4 كثب دحلا

 دادسلا اومزلا ىأ ( اوددسف) هلق ٠ ررضلا لوصح ىلا هلاعتسا هب ىضفيف ءاملا لاعتسا نع رجعلا دنع مميتلا كرتي

 م نإ ىأ (اوبدقد) هلق . لمعلا ف طسوتلا دادسلا : ةغللا لهأ لاق طبرق الو طارفإ ريغ نمءتاوضلا وهو

 ‹ لق نإو معادلا لمعلا ىلع باوثلاب ىأ ( اورشأد) هل . هنم برقي اع !وامعاف لك الاب ذخالا اوعيطتست

 هب رشبملا مهيأ و « هرجأ صقن مزاتسي ال هعينص نم نكي مل اذإ زجعلا نأب لكلاب لمعلا نع زج نم ريشبت دارملاو
 : ةا تاتوآلا ىف اهعاقياب ةدابعلا ةموادم ىلع اونيعتسا ىأ ( ةودغلاب اونيعتساو ) وق . ابخفتو هل امظعت
 دعب ريسلا حتفلاب ةحورلاو . سمشلا عولطو ةادغلا ةالص نيبام : ىرهوجلا لاقو « راهنلا لوأ ريس حتفلاب ةودغلاو

 « ضيعبتلاب هيف ريع اذهلو « هلك ليلا ريس ليقو « ليللا رخآ ريس ماللا ناكسإو هحتفو هلوأ مضب ةجلدلاو . لاوزلا

 دصقم ىلا ارفاسم بطاخ مثلي هنأكو « رفاسملا تاقوأ بيطأ تاقوألا هذهو . راهللا لمع نم قشأ ليللا لمع نالو

 تايوآلا هذه قريسلا ىرخت 0 « عطقناو رح اعيج راپنلاو ليللا رفاس اذإ رفاسملا نآل « هطاشن تاقوأ ىلع هبمنف

 نأو «ةرخألا ىلا ةلقن راد ةقيقحلا ىف انندلا نأ ةراعتسالا هذه نسحو . ةقشم ريغ نم ةموادملا هتنكمأ ةطدنملا

 بصنلاب « دصقلا دصقلا د بئذ ىلأ نبا ةياور ىف هلوقو . ةدابعلل ندبلا امف نوكي ام حورأ امصوصخ تاقوألا هذه

 هلبق ىلا ثيداحالا بقع ثيدحلا اذهل فنصملا داريإ ةبسانمو . طسوألا ىمألاب ذخالا دصقلاو « ءارغإلا لع امہف

 دبحيال نأ كلذب لماعلل ىلوآألا نأ نيبي نأ دارأف « دابجلاو مايصلاو مايقلا ف بيغرتلا تنمضت اهنا ثيح نم ةرهاظ

 ةلادلا ثيداحألا قايس ىلا داع مث . عطقني الو هلمع موديل ج ردت و فطلتب لمعي لب « عطقني و زجعي ثيحب هسفن

 ناميإلا نم ةالصلا باب : لاقف ناعيإلا نم ةدودعم ةحلاصلا لامعألا نأ ىلع
 - -ِ - 7 ل 0 ها د 2#

 يملا دنع الص ىنعي ( کاما میضیا هللا ناك امو )ل ىلاعت هللا لوقو « ناميإلا نم ةالّصلا ساپ ٠#

 31 ناک لَ لا نأ ءارتلا نع قاحسإ وبأ انثدح لاق هز انثدح لاق دلاخ "نب ور مع اشو - ٠+
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NTأ روس رع بع دفنا تت لبق لبق لص هن أو « راصنألا  

 را ِةالَص اهالَص ةالص وا 4 تیبا لب هئلبق نوک نا نب ناكو.أ قرح عي وأ

 07 8 لاب ا لاف نومك ار مو دس لهأ ىلع رف 5 ل 5507 وه صو

 ا نک ذإ معا لق دولا تناکو . تيبلا لبق مھ اک اورادف « كم لبق للص هل لوسر مس

oع  î58 ر 1  

 لذا و 1 1 تیبا لبق هو ىلَّو امف« باتكلا فا سدقلا تيب

 « اولتكَو لاجر لو م نأ ل قلقا لع تام هلأ اذه هثیدح ىف ءارتلا نع قحسإ وأ اخ ریز لاق

 4 کتا معیضيل هللا ناك امو )ل ىلاعت هلأ ل راق“ مہف لوقت | مردن ن رف

 [ ٤4۹۲ ۷٠٠۲ ء 4۸7£ ء ۴۹۹ : ىف هفارطأ  ؛٠ ثيدحلا ]

 عوفرم « هللا لوقو » هلوةف نيونتلا ىلع عوفرم ةالصلاو ‹ نيونت ريغبو نيونثب عوفرم وه ( باب ) هلق

 هجولا نم ريسفتلا اذه ىلع صصنتلا عقو ( متالص ىنعي ) هلق . فاضم رورحب همدع ىلعو « ةالصلا ىلع افطع



 نع قحس]إ ىنأ نع هريغو كيرش قيرط نم ىئاسنلاو ىبل ايطلا ىورف « بابلا ثيدح فنصملا هنم جرخأ ىذلا
 لوقف اذه ىلعو « سدقملا تيب ىلا متالص ( متاع عيضيل هللا ناك امو إل هللا لزنأف » روكذملا ثيدحلا ىف ءاربلا
 دقو . تيبلا دنع هنوكب كلذ صاصتخا الو « تاياورلا عيمج ىف هنع تباث هنأ عم « لكشم « تيبلا دنع د فنصملا

 دصاقمو « باوص وه لب هيف فيحصت ال هنأ ىدنعو . تيبلا ريغل متالص ىنعي باوصلاو افيحصت هيف نإ ليق
 وهو ةالصلل اميلا هجوتي يتب ىنلا ناك ىلا ةبجلا ىف اوفلتخا ءابلعلا نأ كلذ نايبو « ةقيقد رومآلا هذه ىف ىراخبلا
 تيب نيب و هنيب ابلعحجي لب ةبعكلا ريدتسيال هنكل « سدقملا تيب ىلا ىلصي ناك : هريغو سابع نبا لاقف « کم
 ىلا لوحت املف « ةبمكلا ىلا ىلصي ناك: نورخآ لاقو « سدقملا تيب ىلا لصي ناك هنأ نورخآ قلطأو . سدقملا
 «نيلوقلا نيب عمجب هلال حصأ لوألاو « نيترم خسنلا ىوعد هنم مزايو فيعض اذهو « سدقملا تيب لبقتسا ةنيدملا
 امل ةالصلا نأ نم حصألاب مرجلا ىلا ةراشإلا دارأ ىراخبلا نأكو . سابع نبا ثيدح نم هريغو کک احلا هحمس دقو
 مثو تيبلا ةبج ريغ ىلا مهتالص نآل ٠ ةيولوألاب ءافتكا كلذ ىلع رصتقاو سدقملا تيب ىلا تناك تيبلا دنع تناك
 اهومتيلص ىلا متالص ىنعي : مالكلا ريدقتف + ةن ودع اذإ عيضن ال نأ ىرحأف عيضت ال تناك اذإ تيبلا دنع
 قارحلا نسحلا وبأ وهو « ملا نوكسو نيعلا حتفب وه ( دلاخ نب ورع انثدح ) هلو . سدقملا تيب ىلا تيبلا دنع

 ةياور ىفو « ىزورملا ديز ىبأ نع امهالك سوديع نع ىبباقلا ةياور ىف عقوو . تابثالا تافثلا دحأ رصم ليز
 « ىناسغلا ىلع وبأ ءامدقلا نم هيلع هبن فيحصت وهو « يلا حتقو نيعلا مضب «دلاخ نب رمع » ىنيبمشكلا نع رذ ینا
 هلق . ةتسلا بتكلا لاجر نم دحأ ینالو لب هلاجر عیمج ىف الو دلاخ نب رمع همسا نم ىراخبلا خویش ىف سیلو
 انثدح) هلق . دلاخ نب ورمع هنم عمس امو « ةريزجلا ليز وكلا ىنعجلا ةمثيخ وبأ ةيواعم نبأ وه ( ريهز انثدح)

 ليئارسإ فنصملا دنع هيلع هعبات نكل « هريغت أدب نأ دعب دمحأ لاق ابف هنم ريهز عامسو ىعيبسلا وه (قحسإ وبأ
 ريسفتلا ف فنصبلل و . ىباح نبا ناعع « ىراصنالا بزاع نبا وه ( ءاربلا نع ) هلق . هريغو هديفح سنوي نبا
 ىأ بصنلاب ( لوأ ) هلق . قحا نأ سيل د نم یخ ام نمأف «ءاربلا تعمس» قحس] نأ نع ىروثلا قيرط نم

 هلاوخأ وأ هدادجأ قالطإ فو . قتحإ ىلأ نم كلا ( هلاوخأ لاق وأ ) هلق . ةيردصم امو ؛ همودق نمز لوأ ىف
 دحأ وربع تنب ىلس یهو« مهنم مشاه نب بلطملا دبع هدج مأ نال « ةمومآلا ةبج نم هب راقأ راصنالا نال « زاجم

 هلق . ناث ذاجم اذه ىلع هيفف  راجنلا نب كلام ىنب مهتوخ] ىلع ةنيدملاب مت ىنلا لزن امنإو . راجنلا نب ىدع ىب
 (رشع ةعبس وأ ارش رشع ةتس) هلو . سدقملا تيب ةبج ىلا ىأ « ةدحوملا حقو فاقلا رسكب ( سدقملا تيب لبق )
 ىو « هدنع ىروثلا ةياور ىف اذكو « هنع معن نأ نع اضيأ ةالصلا فو « انه هذه ريهز ةياور ىف كشلا عقو اذك

 ىلأ نع هريغو ءاجر نب رامع نع هحيمس ىف ةناوع وبأ هاورو . اضيأ ىذمرتلا دنعو فندم لا دنع ليئارسإ ةياور

 ةدئاز ىلأ نب ايركذ ةياور نم ىئاسنللو « صوحألا ىنأ ةياور نم ملسمل اذكو « كش ريغ نم « رشع ةتس » لاقف معن

 دمحأل اذكو « قمسإ ىنأ نع مهلك_ارغصم ءارلا مدقتب  قيزر نب رامع ةياور نم اضيأ ةناوع ىنالو ‹ كيرشو

 نبا نع ىناريطلل اذدكو « رشع ةعبس د فوع نب ورع ثيدح نم ىاربطلاو رازيللو . سابع نبأ نع حيح دنسب
 ىغلأو ارهش ليوحتلا رمشو مودقلا رش نم قفل رشع ةتسب مزج نم نوكي نأب لهس نيتياورلا نيب عمجا و . سابع
 الب لوألا عيبد ريش ىف ناک مودقلا نأ كلذو . كلذ ىفددرت كش نمو « اعم امهدع رشع ةعبسب مزج نمو « دئازلا
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 حيحصلا ىلع ةيناثلا ةنسلا نم بجر رمش فصن ىف ليوحتلا ناكو « فالخ ٠ دنسب 5 املا اورو , روبججا مزج هبو
 رشع ىناث ىف ناك مودقلا نأ ىلع ىنبم وهو « مايأ ةثالثو ارهش رشع ةعبس » نابح نبا لاقو . سابع نبأ نع حمس
 كثيدحلا اذه ىف قمسإ ىلأ نع شايع نب ركب ىبأ قيرط نم هجام نب قف : ىرخأ لاوقأ تذشو .لوألا عيب ر رهش
 رشع ةعبس ةياور ىف هقيرط نم ريرج نبا دنعف « هيف برطضا دقو ظذفحلا ءىس ركب وبأو « ارهش رشع ةينام د
 رک د ىلا رهو« نايعش غفت ق ناک ليوحتلا نأ بيبح نب دم لوق ىلع مهضعب هجرخو مام ناد
 الو «لسم دنع اهب اموزجب اهنوكل ارهش رشع ةتس ةياور لسم هحرش ىف حجر هنوك عم ‹ هرقأو ةضورلا ىف ىوونلا
 ناك ليوحتلا نأب ةبقع نب ىموم مزج دقو « ليوحتلاو مودقلا ىربش ىغلأ نإ الإ نابعش ىف كلذ نوكي نأ ميقتسي
 نرش ةياورو ربشأ ةرثع وأ ربشأ ةعسن ةياورو ارهش رشع ةلالث ةياور اضيأ ذوذشلا نمو . ةرخآلا ىدامج ىف
 ةلمجل ؛ لوألا لوقلا ىلع داتعالاو « ةفيعض عيمجلا ديناسأو . باوصلا ىلع اهلمح نك ةريخألا و هارودز

 تاياور حست هاكحام ٠ هبرعأو « ةيلدبلا لع كلذك رصعلاو « لص لوعفم هنأل بصنلاب ( لوأ ىلص هنأو) هلو

 رصعلا ةالص ةبعكلا ىلإ ابجوتم اهالص ةالص لوأ ىأ « هحوضوا ركذي مل ردقم مالكا فو « عفرلاب كلام نب .
 لاق سوأ نب ةرامع ثيدح نم كلذ قاسو -ددرتلا لع  رصعلا وأ ربظلا ةالص ىف ةلبلا تلوح : دعس نبأ دنعو :

 ربظلا رورعم نب ءاربلا نب رشب تام امل ةبلس ىنب ىف اهالص ةالص لوأ نأ قيتحتلاو . ىشعلا قالص ىدحإ انيلص «
 ىف كلذ ناك لهو « ءابق لهأب ربع نبا ثيدح نم وهف حبصلا امأو « رصعلا ىوبنلا دجسملاب اهالص ةالص لوأو

 لازقأ ؟ نايعش وأ بجر وأ ةرخآلا ىدامج ٠ هدنم نا هاور اک ىظيق نب رشب نب دابع وه ( لجر جش ) هلق

 م ليق مهب سم نيذلا دجسملا لهأو « ءاها رسكو نونلا حتفب كين نيدابع وه ليقو « ملسأ تنب ةليوط ثيدح نم '
 رمع نبا ثيدح ىف كلذ نايب ىتأيس اک حبصلا ةالص ىف ءابق لهأ ريخأ ىذلا رشب نب دابع وه ليقو « ةبلس ىب نم
 امهفام ىلع هيبنتلا عم امهريغو نيثيدحلا نيذه نيب عملا ريرقت كانه رك ذنو « ةالصلا باتك ىف فنصملا هركذ ثيح

 هب فلحأ ىأ اذكب دهشأ لاقي : ىرهوجلا لاق « فلحأ ىأ ( هللاب دهشأ ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ دئاوفلا نم .
 تيبلا لبق م ا اورادف » لاق اذهلو ؛ کم ىف ىذلا تيبلا لبق ىأ ( کم لبق ) هلو «٠ فاكلاو ةلوصوم «ام د و

 البادرة  لهأو ) . ب ىنلا ىأ ( مميأ دق ) هلو . فوذع هربخو أدتبم مو « ةنراقللا ىتامركلا لاقو
 باتكلا لهأ نم مهثأل ىراصنلا دارملا ليقو . صاخلا ىلع ماعلا فطع نم ؛ دوهيلا ىلع افطع عفرلاب وه ( باتكلا
 ةيعبتلا قيرطب مه.اجيإ ناك : ىنامركلا لاقو ؟ مهبجعب فيكف سدقملا تيبل نولصيال ىراصنلا نآل رظن هيفو
 ىلصي ىأ عم ىنعم واولاو . بصنلاب نوكي نأ لمتيو . دوه ةوادع سانلا دشأ منال دعب هيقو : تلق . دوه
 قيرط نم هجام نبا ىورف . ةكع وهو سدقملا تدب ىلا هنالص ىف فلتخاو « سدقملا تيب ىلا باتكلا لهأ عم
 ىلا ةلبقلا تفرصو « !رهش رشع ةينأ# سدقملا تدب وحن بم هللا لوسر عم انيلص هةر وكذملا شايع نب ركب نأ
 هنأ ىف افالخ ىرهزلا كحو « اضحم سدا تبب ىلا کم ىلصي ناك هنأ هرهاظو « نيرهشب ةنيدملا لوخد دعب ةيعكسلا

 هفلخ بازيلا لحجب ناكف-لواآألا ىلعو : تلق ؟ سدقملا تيب نيبو هابب !ملع# رأ هريظ فلخ ةيعكلا لعحجب ناك له .
 تيب لبقتسا ةنيدملا مدق ايلف . كم ةبمكللا ليقتسي لزب مل هنأ سان معذو . نيينامثا نيدكرلا نيب ىلصي ناك ىناثلا ىلعو
 نأ هقرط ضعب قف ليربج ةمامإ هرهاظ ىلع هلمح ديؤي و . ىتاثلا لوقلا ىلع اذه ربلا دبع نبا لمحو . خل مث سدقملا

 ىرالا جت # ١ جا ١ - م
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 دقو . ةيالا ( سانلا نم ءاهفسلا لوقيس إل تازنف « دوهلا ىنعي ( كلذ اوركنأ ) هلق تيبلا باب دنع ناك كلذ
 فذحم روكذملا دانسإلاب ةيواعم نبا ىنعي (ريهز لاق ) هلق . ليئارسإ قيرط نم هتياور ىف كلذب فنصملا حرص

 يهز نع معن أ نع ثيدحلا ةلمج عم ريسفتلا ف فنصملا هقاس دقو « قلعم هنإ لاق نم موو < هتداعك فطعلا ةادأ

 هرأ مل لتقلا ركذ ( اولتقو « لاجر ) لوحت نأ لبق سدقملا تيب ةلبق ىأ ( ةلبقلا ىلع تام هنأ ) هلق ء ادحاو اقايس

 نابج ناو ىذمرتااو دواد وأ ىور كلذكو « طقف توملا ركذ امف امن إ تاياورلا قابو « ريهز ةياور ىف الإ

 ةكمبف « سفت أ ةرشع نيملسملا نم ةلبقلا ليوحت لبقو ةالصلا ضرف دعب اونام نيذلاو . سابع نبا نع احيح مک اج لاو

 : منم ةشبحلا ضرأبو . ىرماعلا ورمع نب ناركسلاو نايرهزلا هزأ نب بلطملاو باهش نب هللا دبع : شيرق نم
 ىزعلا دبع نب ةورعو ىمهسلا ثراحلا نب هللادبعو ىدسالا ةيمأ نب ورمعو ىحملا ثراحلا نبا ةلمهملاب باطح
 ةرشعلا ءالؤبف . ةرارز نب دعسأو تالمبم رورعم نب ءاربلا : ةنيدملاب راصن الا نمو . نايودعلا ةلضن نب ىدعو

 ".نابخألا نوقف دجأ لو . همالسإ ىف فلتخم هنكل ؛ لمشألا ذاعم نب سايإ اضيأ ةدملا ف تامو . مہلع قفتم

 ةظوفحم ةظفللا هذه تناك ناف « عوقولا مدع ركذلا مدع نم مزايال نكل < ةلبقلا ليوحت لبق لتق نيباسملا نم ادحأ نأ

 ذإ ميراتلاب ءانتعالا ةلقل همسا طبضي ملو « دابجلا ريغ ىف ةدملا كلت ىف لتق ربتشي مل نم نيملسملا ضعب نأ ىلع لمحتف

 قل هنأ قحسإ نعا ركذ دقف «تماصلا نب ديوس وهو همالسإ ىف فلتخا لجر ركذ 0 كاذ
 ةئيدلا ىلا فرصناو . نسح لوقلا اذه نإ : لاقف مالسالا هيلع ضرعف « ةبقعلا ىف راصن لا هاقلت نأ لبق مب ینلا

 : نولوقي هموق ناكف لاق «ةرجملا لبق تناكو  ةثلثم هرخآو نيعلا لاممإو ةدحوملا مضب - ثاعب ةعقو ىف اهب لتقف

 نم كم لتق نم داري نأ زوجي هنأ ءالضفلا ضعب ىل ركذو . دارملا وه نوكي نأ لمتحيف « ملسم وهو لتق دقل
 دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىف : ( هيبنت ١ ءارسإلا دعب امملتق نأ توبث ىلا جاتحت : تلق . رامع ىوب أكن يفعضتسملا

aةحلصملا تربظ اذإ زئاج ماكح الا ضعب ريمغت ىنمت نأ هيفو .  

 نايب هيقو . لاول ا جرش ف نم بجا ا اغا ير لع تار ل قطصملا فرش نایب هيفو ٠ كلذ ىف

NNEرخلا رحت لاا اا هده رطل ہقو دقو « مهئاوخإ ل تيل  

 هللاو - هلوق ىلا اومعط ايف حاج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل إل لزنف اضيأ ءاربلا ثيدح نم حص اک

 . بابلا اذه فئصملا بقع ىنعملا اذه ةظحاللو « ( المع نسحأ نم رجأ عيضن ال انإ إل ىلاعت هلوقو (نينسحلا بحي

 ماع ولا كارما الا نأ ىلع ليلدلا ركذف « ءرملا مالسإ نسح باب » هلوقب

 عر أ e لح باپ - ع١

E و 

 ىرادمللا ديوس اأ نأ هربخأر ا ناعما ملا نب ديز ىرتخأ كلام لاق = ١
 امس ےس

 يدا ع

 كلذ ب ناكو « فز ناك كيس لک ن E ل لا 0 0 رقب هلي ل لوسر

 « lie ا اا نأ آل ايلكد ةكسلاو ٠ رفض ةلامبس ىلإ امن اثم ا Ey صاصتلا

 ا ضو ايفانكا اذه درا و ا و وع اكلم ا ا هلو

 ماشه انئدح لاق سيردإ نب نسحلا انثدح لاق لضفلا نب سابعلا وه ىورضنلا هان ريخأ : هبقع لاقف حبحصلل هتياور ىف



 لا ل و ا ل 4١ ثيدحلا

 هركذف « كلام انثدح ملسم نب ديل ولا ةياور نم ىقاسنلا هلصو اذنكو « هب كلام نع ملسم نب ديلولا انثدح دلاخ نبا
 ىورفلا قمسإ قيرط نم رازيلاو عفان نب هللا دبع قيرط نم نايفس نب نسحلا هلصو اذيكو , قأيس اک انه ام متأ
 , كلام نع مهلك سيوأ ىبأ نب ليعمس] قيرط نم بعشلا ىف قييبلاو بهو نب هللا دبع قيرط نم ىليعامسإلاو
 نأ نع » لاقف كلام نع هاور ىسيع نب نعم نأ ركذو « كلام نع ىرخأ قرط نم ىنطقرادلا هجرخأو
 هانيودو « السرم ءاطع نع ملسأ نب ديز نع ةنييع نب نايفس هاورو < ةذاش هتياورو < ديس أ لدي .ةريره
 وه : بيطخلا لاقو « هريغ نم ةئيدملا لهأ ثيدحل نفتأ وهو هيف لصولا كلام ظفح دقو © تايعلخلا ف
 لاجرلا هيف كرتشي محلا اذه ( دبعلا ملسأ اذا ) ەلۋ . هلصوب درفت اكلام نأ رازبلا ركذو . تباث ثيدح
 هلوخدو هصالخإو هداقتعاب انسح همالسإ راص ىأ ( همالسإ نسخ ) هلق . ابيلغت ركذملا ظفلب ه رکذو « ءاسنلاو
 لاوس ثيدح ىف ناسحإلا ريسفت هيلع لد اک هيلع هعالطاو هنم هب ر برق هلمع دنع رضحتسي نأو رهاظلاو نطابلاب هيف
 « مزجتال اهنكل طرشلا تاودأ نم تناكنإو اذإ نآل ءارلا مضب وه ( هللا رفكي) هلق . أيس اكل یریج
 .ىخاوف هلا رفكو رازبلا ةياور ىفو « لبقتسملا ىنعم هنكل ىضاملا ظفلب طرشلا ناكنإو امراضم باوجلا لمعتساو
 لاقو « قراشملا بحاص هطبض اكماللا فيفختب ىهو « امفلز هريغلو « رذ یال اذك ( اهفلزأ ناك) هلق . امه
 الإ همالسإ نسحيف ملسي دبع نمام » ظفلب كلام نع ىح نب ةحلط قيرط نم ىنطقرادلا هاورو « ديدشتلاب ىوونلا
 فلزو . اهفلزأ لاق نك هوحن ىاسنللو . امبف فيفختلاب « اهفلز هئيطخ لك هنع احو « امفلز ةنسح لک هل هللا بتک
 القثمو اففخم هفلزو هبرق ءىثلا فلزأ : حلا ىف لاتو . ىناطخلا هلاق مدقو فلسأ ىأ دحاو ىنعب فلذأو ديدشتلاب
 اذهو « بسكو عمج ىأ فيفختلاب فلز : قراشملا ىف لاقو . رشلاو ريخلا ىف نوكت ةفلزلا : عماجلا فو . همدق
 .. ىباطخلا لوقنم نكل « رذ ىنأ ريغ ةياور حجرتت اذه ىلعف « يلا ىف الإ نوكت الف ةبرقلا امأو « نيرمألا لمشي
 < مالسإلا لبق ةمدقتملا تانسحلا ةباتكو هو ىراخبلا ةياور نم طقس ام تاياورلا عميمج ىف تبث دقو . اهدعاسي
 هللا لوقي » ظفلب كلام نع بيعش نب ديز قيرط نم ىنطقرادلل و « بتكي نأ مآ ىأ « هتا بتک » هلوقو
 رفاكلا : ىرزاملا لاتو . دعاوقلا ىلع لكشم هنآل ادمع هريغ هاورام طقسأ فنصملا نإ ليقف ءاوبتك | هتكئالل
 . نمل افرأع نوكي نأ برقتملا طرش نم نال  هكرش ىف هنم رداصلا اصلا لمعلا ىلسع باثي الف , برقتلا هنم حصي ال
 : لاقف ىوونلا كلذ فعضتساو « لاكشإلا اذه رب رقت ىلع ضايع ىضاقلا هعب اتو . كإذك سيل رفاكلاو هيلا برقتي
 مث محرلا ةلصو ةقدصلاك ةليمج الاعفأ لعف اذإ رفاكلا نأ  عامجإلا هيف مهضعب لقن لب  نوققحلا هيلع ىذلا باوصلا
 ضعبب دتعي دق هنال ماسم ريفف دعاوقلل فلاخ هنأ ىوعد امأو « هل بتكي كلذ باوث نأ مالسإلا ىلع تامو ملسأ
 ةياتك نم مزليال هنأ قحلاو . ىهتتا . هئرجتو ملسأ اذإ اهتداعإ همزايال هناف رابظلا ةرافكك ايندلا ىف رفاكلا لاعفأ
 « الوبقم رفكلا ىف هنم رداصلا هامع نوكل كلذ نوكي نأ اناسحإو هللا نم الضفت همالسإ لاح ىف ملسملل باوثلا
 لبقيف همالسإ ىلع اقلعم ريصي لوبقلا نوكي نأ لمتحمو « لوبقلل ضرعتي ملو باوثلا ةباتك نمضت ام ثيدحلاو
 نم امهريغو لاطب نباو ىبرحلا يهاربإ ىوونلا هب مزج ام مزج دقو « یوق اذهو ءالف الإو ملسأ نإ باثيو

 07 ةنس ىقوتلا ىلصوملا ىمللا نح نب ىلع يملا ىبأ ىضاقلا جيرخت « ثيدحلا يف أءزج نوع يه 3



 ناعالا باتك م ا

 « هرفك لاح ىف كلذ هل بكي نأ ىوعد دءاوقلا فل اخنا : ريثملا نبا لاق , نر خأتملا نم رينملا نباو ىطرقلاو ءامدقلا

 هيلع لضفت ول اک هنم عنام الف اريخ هنظي ناک اع هنم ردص ناک ام باوُث اللا ف اح لاد هلا نأ امأو

 لمعي ملام باوث هل بكي نأ زاج اذاف « رداق وهو لمعي ناکام باوثب زج اعلا ىلع لضفتي اكو « لمع ريغ نم ءادتبا

 ضارتعا الو ءاش ام هدابع ىلع لضفتي نأ هلل : لاطب نبا لاقو . طورشلا فوم ريغ هلمعام باوث هل بكي نأ زاج ةتبلا

 ؛ حيحصلا ثيدحلاو نآر هلا هيلع لد امك نیت رم هرجأ قوي باتكلا لهأ نم نمآ نم نأب هريغ لدتساو . هيلع د>ألل

 لوالا هلمع باو: نأ ىلع لدف . اروثنم ءابه نوكي لب « حلالا هلع نم :ى همت اتا وهو

 ؟ هعفني له ريخلا نم هعنصي ناك امو : ناعدج نما نع ةشئاع هتلأس ال لَم هل وقب و « ىناثلا هلمع ىلا افاضم هل بتكي

 . رفكلا ىف هلمع ام هعفت ملسأ نأ دعب اهلا ول هنأ ىلع لدف  نيدلا موي ىتتيطخ ىل رفغا بر اموي لقب م هن » لاقف

 ناک نوک نأ زوجي و < ناک م ہا هناي عوف ص وهو «ايندلا ىف ةازاجلا ةب اك ى أ ( صاصقلا كلذ دعب ناکو ) هلو

 ادهم MES ( نجلا باسا ىدانو إل ىلاعت هلوةك ‹ عقو هنأكف عوقولا قةحتل ىضاملاب عو « ةمات

 ذخأ ءايلعلا ضعي نأ فورا قكحو «٠ ةت ىأ رداع قلعتم ةئامعبس ىلا هلوقو « ةيفانئتسا ةلمجاو ربخلا رشعب و

 ةبالاو ( ءاشي نمل فعاضي هللاو ال ىلاعت هل وقب هيلع درو . ةئامعبس زواجتيال فيعضتلا نأ معزف ةي اغلا هذه رهاظب

 فعاضي هنأ لمتحيو .٠ ةئامعبس اياعجي . 0 ةغعاضملا كلت فعاضي هنأ دارملا نوكي نأ لمتحف « نرمال ةلمتحم

 هللا بتك » هظفلو قاقرلا ىف فذصملا دنع جرخ سابع نبأ ثيدح هيلع درلاب حرصملاو « اهءاع ديز» ناب ةئامعبسلا

 هدئاوف ىف هيوم داز ( اهنع هللا زواجتي نأ الإ) هل ٠. ةريثك فاءضأ ىلا فعض ةئامعيس ىلا تائس> رشع هل

 ىف نيبنذملا دواخل نيبجوملاو بونذلاب نيرفكملا نم مريغو جراوخ'' ىلع ليل دهيفو « روفغلا وهو هللا رفغي نأ الإ »

 ىلع دري هرخآو « هتاجرد توافتت نسحلا نآل نام إلا ف صقنلاو ةدايزلا ركنأ نم ىلع درب ثيدحلا لوأف « راثلا

 ۰ ةلرتعملاو جراوخلا

t۲ميلاف هواك أكو ع مام نع ثم روعم اذ رخ ا ل ا زرا ك ع اكو س  
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 ةا دس نإ اما رم عا 7 AE ا E کف 1 7 2 سخا اذإ « لع ا كد لاق

 « الشم هل هي ةئاَس لکو ١ فض

 نع قازرلا ديع نع دحاو دانساب ةيورملا ةروهشما هتخسن نم ثيدحلا !ذهو « هبنم نأ وه ( مامه نع) هلق

 روبجاف ؟ ال وأ ءهب ادتیم نكي مل ولو اھدانس اب قاسي له ةخسن نم ثيدح دارفإ ىف ءاملعلا فلتخا دقو . هنع رمعم

 قاف لم طسوتو . دارأ ام هدعب ركذيو نيدح لوأب ادبأ أدبي ليقو : عاتم ليقو « ىراخبلا مهنمو زاوجلا ىلع

 ىأ ركذي مث : اذک اهتم ثيداحأ رك ذف :دانسالا ىهتا اذا اذ لت ل سلا هلع ج نم درفملا نأب رعشي ظفلب

 نع هدنسم ىف هيوهأر نب قمسإلو « اههريغو ماس و هل !ذك ( همالإ كدحأ نسحأ اذإ ) ٠ ê أهم دارأ ثیدح

 نبا قيرط نم ىليعامسالا هاورو . 200 عملا ورا و ؟دحأ مالسإ نسح اذإ ١ قازرلا دبع

 | نإو « قافتاب مريغلو محل ماع كلا نكل « نيرضاحلل ظفللا بسع ؟دحأب باطخلاو « لوألاك رمعم نع كرابملا

 هلوق ىف ماللا نأ ٠ یني (ةنسح لكفر هلو ٠ زاجلاب وأ هيكل | هولا غلا ىهأ لوانتلا ةيفيك ىف عزانتلا لصح



 و ج ا ع ل 4م كدحلا ٠ ٠١١
 ` مهتاور ىف ليعامسإلاو قو لسم داز ( ابل ) هلق . قارغتسالل , اهلاثمأ رشعب ةنسحلا » هلبق ىذلا ثيدحلا ىف
 8 لجو زع هللا قلي ىحد

 هموذأ هللا ىلإ نيدلا بأ اپ - ۲ 0
 الع لخد ها ىنلا 3 ةكلاع نع ىبأ قكرتخأ لاق ماشه نع ی اند اان رع اشم — ء۳

 فو نط اي مكيلع « هم » لاق  اهئرالَص هر رك ذك ةنالف : تلاق ؟ وذه نم : لاق .”ةأرم اھدنعو
 هبحاص هيلع ماد ام هيلإ نيدلا بح ناكو . «| وأ یتح هللا لم ال

 [ ۱١١١ : ىف هفرط ى 4۴ ثيدحلا ]

 دارملا نأل « لامعأللا ىلع قلطي نام إلا نأ ىلع لالدتسالا فنصملا دارم (همودأ هللا ىلإ نيدلا بحأ باب ) هلق
 هتبسانمو . هدوصقم اذهب مصيف « ناميإلل فدارم قيقحلا مالسالاو « مالسالا وه قيقحلا نيدلاو « لمعلا انه نيدلاب
 دابج نأ ىلع هبني نأ دارأ ةحلاصلا لامعالاب نسحب مالسإلا نأ مدق امل هلال « نوقيطت امب مكيلع » هلوق نم هلبق ال
 كاذ ىف سيل ام اذه فو « رسي نيدلا باب » ىف ىنعملا اذه ضعب مدقت دقو ( ىواطم ريغ ةيلاغملا د.إ كلذ“ نسفنلا
 ' . ريزلا نب ةورع نأ وه « ماشه نع ه « ناطقلا ديعس نبا وه ( ىح انثدح ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ همضونسأم ىلع

 : لاق الئاق نأك ٠ ردقم لاؤس باوج هنأ ىلع هجوبو « ءاف ريغب « هذه نم لاق د ليصألل ( هذه نم لاقف ) هلق
 ء فرصني الف ثنؤم مع لك نع ةيانك ةظفللا هذه ( ةنالف تلق ) هلق . هذه نم لاق : تلاق ؟ لخد نيح لاق اذا

 لعافلاو « ةيئاقوفلا ءاتلا حتفب ( ركذت ) هلو . «ةئيحلا ةنسح » ثيدحلا اذه ىف ماشه نع رمعم نع قازرلا دبع داذ ا
 يحب نع دمالو . ةريثك اهتالص نأ نوركذي ىأ « هلعاف مسي مل امل ءانبلا ىلع ةيناتحتلا ءايلا مضب ىورو . ةشئاع
 ىف لوصوم وهو < ماشه نع كلام نع ىنعقلا نع اقلعم ليللا ةالص باتك ىف فندملل و « ىلصت « مانتال ١ ناطقلا
 لسلو « دسأ ىنب نم اهنأ ةروكذملا كلام ةياور ىف عقو ةأرما هذهو « ليللاب مانتال » هرخآ ىف هدحو ىنعقلل أطوملا
 نبا ارغصم نيتانثع تيوت تنب اهمسا وهو دملاو ةلمهملاب ءالوحلا اهنأ ثيدحلا اذه ىف ةورع نع ىرهزلا ةياور نم
 اومعزو , اضيأ هتياور ىفو « امنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةحيدخ طهر نم ىزعلا دبع نب دسأ نبا ةلمبملا حتفب بيبح
 ماشه ثيدح بابلا ثيدح ىف عقو لبق ناف . اهريغ نع تلقن اهنأ ىف ةيئاثلا ةياورلا ديؤي اذهو « ليلا مانت ال اهنأ
 ةأرما ةراملا نوكت نأ لمتحف « رياغتلا هرهاظف اب ترم ءالوحلا نأ ىرهزلا ةياور فو اهدنع ىو اهيلع لخد
 نع قح] نب دمع ةياور كلذ نيبيو « ةدحاو ةصقلا نأ باوجلاو . تددعت اهتصق نأ وأ اضيأ دسأ ىنب نم اهريغ
 مايق باتك ىف رصن نب دمحم هجرخأ « تيوت تنب ءالوملا ب هللا لوسدب ترم ٠ هظفل و ثيدحلا اذه ىف ماشه
 « ةيتألا هبلس نب دامح ةياور ىف اك ةأر ملا تماق ةشئاع ىلع مب لخد املف ةشئاع دنع الوأ تناك اهنأ ىلع لمحيف ؛ هل ليللا
 تنمأ ابلعل نيتلا نبا لاق ( هيبنت ) . تاياورلا عمتجت اذه.و « اهنع لأسف اهباهذ لالخ ىف هب ترم جرختل تماق الف
 انآ ىلع لدت ثيدحلا اذه ىف ماشه نع ةملس نب دامح ةياور نكل : تلق . ابهجو ىف اهتحدم كلذلف ةنتفلا اهملع
 ىدنع تناك , هظفلو هقبرط نم هدنسم ىف نايفس نب نسحلا هجرخأ « ةأرملا تجرخ نأ دعب الإ كلذ تركذام
 ةنيدلا لهأ دبعأ ىهو « ةنالف هذه هللا لوسراب : تلق ؟ ةشئاع اب هذه نم : لب هللا لوسر لاق تماق ايلف « ةأرسا



 ناعالا باتك - ؟ ۰ 00 ۱۰۲۴

 « فك أ ىنعملاو « لعفلا هب ىمس مما ىهو ؛ نوكسلا ىلع ةينبم ةبلك ىه . ىرهوجلا لاق ( هم ) هلو . ثيدحلا ركذف

 راكنالاك « اذهام » ةملكلا هذه لصأ : ىدوادلا لاقو . هم تلقف تنون تلصو ناف « هترجز اذإ هتبمهم لاق

 نع اهم دارملاو « ةشئامل نوكي نأ لمحت رجزلا اذهو « ةبلك نيتملكلا اوريصف هم !ولاقف ةظفللا ضعب اوحرطف
 : اولاقف ةمثأألا نم ةعامج كلذب ذخأ دقو « لعفلا كلذ نع ىلا دارملا نوكي نأ لمتحمو « تركذ ام ةأرملا حدم
 ةموادملا نوعيطتست اع لامعألا نم اولغتششا ىأ ( نوقرطت امب کیلع ) ےل . هناكم ىف ىتأيس اک لیللا عيمج ةالص رکی

 . قاطي الام فلكت نع ىلا ىضتقي همووفمو « ةدابعلا نم قاطيام ىلع راصتقالاب مالا ىضتقي هقوطنمف « هيلع

 : تلق . ةيعرشلا لامعألا ىف اماع نوكي نأ لمتحيو : ليللا ةالصب اصاخ اذه نوكي نأ لمتحي : ضايع ىضاقلا لاقو

 ءاسنلا بطاخلا نأ عم «كيلع » هلوقب ربع دقو . ريتعملا وهو « ماع ظفللا نكلو « ةالصلاب صاخ هدورو ببس

 بحتسي دقو . فالحتسا ريغ نم فلحلا زاوج هيف (هللاوف ) هو . ثانالا ىلع روكذلا تبلخف « كلا ميمعتل ابلط

 حتفب وه ( اوم ىتح هللا لم ال) هلوَق . روذحم نم ریفنت وأ هيلع ثح وأ نيدلا رومأ نم ىمأ مخفت ىف ناك اذإ

 لاق . قافتاب ىلامت هللا ىلع لاحم وهو « هتبح دعب هنع سفنلا روفنو ءىثلا لاقثتسا لالملاو « نيعضوملا ىف ملا

 ج اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو إل ىلاعت لاق ايازاحج ةيظفللا ةلب املا ةبج ىلع اذه قلطأ امبإ : نيققحلا نم ةعاجو ليعامسالا

 نم لالم اب كلذ نع ربع الالم لمعلا عطقي نع هباوث عطب ناك امل ىلاعت هنأ هزاجم هجو : ىطرقلا لاق < هراظنأو

 . هيلا ةبغرلا ىف اودهزتف هلا ؤس اولع ىتح هلضف رکنع عطقيال هانعم : ىوره ا لاقو . هبيس مساب ء۔یئلا همست باب

 ءاهتت ا ىف اهباب ىلع « ىتح د نأ ىلع ءانب هلك اذھو « كدهج ىهانتي ىتح ةعاطلا ىف كيلع هقح ىهانتيال هانعم : ہریغ لاتو

 ىف لمعتسم وهو « متللم اذإ هللا لمال هانعم : ليقف اهلي وأت ىلا مهضعب حنجو . موبفملا نم اهيلع بترتيامو ةياغلا
 ىح عطقنيال : خيلبلا ىف مم وق هنمو . بارغلا بيشي ىتح وأ راقلا ضيدب ىتح اذك ل عفأ ال : نولوقي برعلا مالك

 بيش نآل هلبق ىذلا نم هبشأ لاثملا اذهو . ةي مهياع هل نكي مل نوعطقني نيح عطقنا ول هنآل « هموصخ عطقني

 ال ريدقتلا نوكيف « واولا ىنعم انه ىتح نإ ليق : ىرزاملا لاقو . دب اعلا نم للملا فالخم « ةداع انكمت سيل بارغلا

 هناو <« دعاوقلا لع ىرجأو قيلأ لوألاو . نيح ىنعع ىح ليقو : لاق . مهل هتبثاو للملا هنع قنف « نولم و لع

 هللا ناف « نوقيطتام لمعلا نم اوفلك | » ظفلب ةشئاع ثيدح قرط ضعب ىف عقوام هديؤي و . ةيظفللا ةلب املا باب نم

 : هحيمص ىف نابح نبا لاقو « فيعض وهو ةديبع نب ىسوم هدنس ىف نکل « لمعلا نم اول ىح باوثلا نم لع ال

 . هباشتملا عيمج ىف هيأر اذهو « امم الإ هب بطاخ ام دصقلا فرعي نأ بطاخيلل ايبتي ال ىلا فراعتلا ظافلأ نم اذه

 لامعالا رک أ ىأ 0 باوثلاب ةدارإلا قلعت هللا نم ةبحلا ىنعم : ىبرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا لاق ( بحأ ) هلق

 هيوهأر نب قحإ دنع ماشه نع ةدبع ةياور ىف اذكو هللا ىلا » هدحو ىلمتسملا ةياور ىف ( هيلا ) هلق . !ممودأ اباوث

 ةمجرتل قفاوم اذهو « ةشئاع نع امهالك مساقلا نع ملسملو « ةملس يأ قيرط نم لسمو فنصبلا اذكو « هدنسم ىف

 ىف قاقرلا ىف فنصملا هب حرصو ٠ رل هللا لوسر ىلا ىأ « هيلا نيدإ! بح ناكو , ماشه نع ةاورلا قاب لاقو « بابلا

 هجولا ىلع اهب فوصوم هناحبس هللاو « ةدارإلا ىنمم ريغ ةبحنلا ىنمم نأ ةئسلا لهأ هيلع ىذلا قملاو « لطابلا ليوأتلا نم اذه )١(

 ءىش هلک سیل # ىلاعت لاق م« هتافص رئاس اذكهو « هقلخ ةدارإ هباشت ال هتدارإ نأ ام « هقاخ ةع هباشت ال هتحو ؛ هلال قيلي ىذلا

 4 ريصلا عيمسلا وهو



 ع؛ ثيدحلا | ٠ ٠

 م ةيآ ظفح نم قح ىف ديعولا درو اذهلو « مذلل ضرعتم وبف « .لصولا دعب ضزعملاك هيف لوخدلا دعب لمعلا كراتلا نأ امهدحأ : نيينمل مئادلا بحأ امبإ : ىذوجلا نبا لإقو . ةريثك اذامضأ عطقنلا ريثكلا ىلع ديزي ثيحم مئادلا ليلقلا ومني ىتح قاشلا ريثكلا فالخم « هللا ىلع لابقإلاو صالخإلاو ةبقارملاو ركذلاب ةعاطلا رمتسن ليلقلا ماودي : ىوونلا لاق . هلوسر ىلإ بحأ ناكهللا ىلا بحأ ناك ام نال « فلاخت نيتباورلا نيب سیلو « ماشه نع كلام ةياور
 لابعألا بحأ نإو » ةشئاع نع ةملس ىنأ قيرط نم لسمو فنصملا دازو . عطقنا مث الماك اموي مزال نک ام اتقو موي لك ىف بابلا مزال نم سيلو « ةمدخلل مزالم ريخلا موادم نأ امهيناث : هيلع نيعتب ال اهظفح لبق ناك ناو اس
 ٠ لق نإو هيلع موودام هللا ىلا

4 
 اناهيإ ا ونُمآ نذلا دادزيو - ىّده' مذ زو ىلاعت هللا لوقو

 ٣ ناعإلا دايز لسا د 0 ٠

 صقان وهف لكلا نم عيش كرت اذاف ( كبد مل تلک أ ويلا )لةو
 ضر م لاق هع هولا نع ا نع ا لو ماشه اذ لاق يهاربإ ن 0 اشم -

 ىو هللا الإ لإ ال لاق نم راذلا نم جر 3 ويح ف را نزُو هبلق ىفو للا الإ هلإ ال لاق "نم رانلا نم
 « ري "ني د ناک « نامبإ "نيب » هم بلا نع تأ انثذح ةد اق اند نابأ لاق : هللا دبع وبأ لاق 0 ر نم رض نو هبلق فو “للا اإ هلال لاق نم ردا نم رخو 2 ر ن 37 نرو بلك
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 ديبع وبأ هبقعتو . لفاونو ضأارف اال « نآزج لاعالاو « ءزج نامبإلا : ءارجأ ةئالث نيدلا امن] « نيدلا عومج وه سيل ناميإلا نأب باجأ كلذب مزلأ ا نيفلاخلا ضعب نا : دازو هوحن ركذف هل نامی لا باتک ىف ديبع وأ هعبتو . اصخلم ىبت | . ارفاك ناک ادحاج اهكرت نمو <« نام إلا صقان ناكو هيلع هانبدأ انو وأ السك كلذ نم ائيش كرت نف . ةبآلا ( ميد كل تلكأ مويلا إل لاق مهوبقو ضُنارفلا نم مهلع انت ام هللا لع انلف : لاق نأ ىلإ ناكرآلا ركذف . رارقإلا مهعفت ام اولعفي مل ولو « اولعفف ةالصلاب مثرمأ مهقدص هللا لع الف « مملاومأو مءامد اومصع اهولات اذاف هللا الإ هلإ ال اولوقي نأ سانلا مأف « ماكحالا لزنت نأ لبق اذه ناك : لاقف « مالك نام إلا نولوقي اموق نإ : ةنيبع نبال لبق : لاق قرلا ناثع نب ورمع قيرط نم ةيلحلا نم هتمجرت ىف ميعن وأ هجرخأ « ةنييع نبا نايفسل ىر اخبلا هيلا راشأ ام ريظنب ةيآلا هذه ىف لالدتسالا عقوو « ىنعملا اذه ىلا ريشي ام باتكلا لوأ ىف ىوونلا مالك مدقت دقو . ىبهتنا . ةئياعملاو معلا ةدايزب ةدايزلا هيلع زوجي و ٠ ناصقنلا هيلع.زوجيال مجم دحأ لك بلق ىف لصاملا قيدصتلا لصأ نأ الإ :ةديعش وأ «ةرب رادقم هقيدصت ملعلا ىف هقوف ىذلاو «ةدذ رادع الثم هقيدصت ناکه بلع لق نف « لبجلاو للعلا ردق ىلع قيدصتلا ىف توافتلا : لاطب نإ لاق « ةرذلاو ةربلاو ةريعشلا نزو نم بلقلاب مئاقلا ناعإلا ف توافتلا هيفف نأ ثيدح فالخم , تانوزوملا نيب توافت همف سیل قايس نال لامعألاب ديعس ىلأ ثيدح صخو « نيلاتحالا نم لكل مجرت « قيدصتلا زابتعاب وأ لامعألا رابتعاب هيف ناصقتلاو ةدايزلا تناكامل ثيدحلا نا هنع بيجأو « راركت هناب هيلع بقعتف ءانه هدروأ ىذلأ ن أ ثيدح يعم ىردخلا ديعس ا ثيدح هيف دروأو ْ « لامعألا ىف نام إلا لهأ لضافت باب .» اب اب.زشع.ةتسب لبق هل مدقت .( هن اصقنو ناميإلا ةدايز باب )هلق



 ناميإلا باتك - ٣ ۱چ

 ادرفم قلطأ ثيح مالسإلاو « ( مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ إل ىلاعت هللا لاق دقو « نآرقلا رهاظ فالخ هناب

 لوأ ىف اتمدقت دقو هيف نيتروكذملا نيتيألا بابلا اذه ىف داعأ ملف : ليق ناف . هريرقت مدقت اك ناعإلا هيف لخد

 مهب لالدتسالا نآل . ةئلاثلا ةيآلا ىف روكذملا لاكلا ىنعم امه. ”ىطويل امهداعأ هنأ باوجلاف ؟ نامإلا باتك

 همازاتساو « طقف صقنلا مزاتسم وه لب « ةدايزلا ىف اصن سيلف لاكلا امأو . صقنلا مزاتسي وهو « ةدايزلا ف صن

 ىف لدع ةّسكشلا هذهلو « صقان وبف لاكلاا نم اًئيش كرت اذاف و فنصملا لاق مث نمو « ةدايزلا هلوبق ىعدتسي صقنلا

 عفدني ريرقتلا اذهب و « «لاقو » ايناث لاقو هللا لوقو » الوأ لاق ثيح نيتيألا بولسأ نع ةثلاثلا ةيآلل ريبعتلا

 راهظإ ىنعمي ناك نإ لاكإلا نال « هدام ىلع ایف ليلد ال ( کل تلك أ ةيآ ناب هيلع ضرتعا نم ضارتعا
 ضن أر فا لاك ] ىنعم ناك نإ و « هيف فنصبلل ةجح الف نيكرشملا ىلع نيدلا لهأ رابظإ ىنعع وأ نيفل احنا ىلع ةجحلا
 كل ذك آلا سيل و ء اصقان هنامبإ ناك ةيآلا لوز لبق ةباحصلا نم تام نم نأو « اصقان كلذ لبق ناك هنأ هيلع مزل

 « ىسن سأ صقنلا ناب ىبرعلا نب ركب ىنأ یضاقلا باوج ضارتعالا اذه عفد حضويو . امات لزب مل ناعإلا نآل

 « ادمع اهكرت مث نيدلا فئاظو لع نكر ايتخالاب هصقنام لوألاف ٠ بترتي الام هنمو مذلا هيلع بترتيام هنم نکل

 ديز ول هني انثمطم هلق ناك هنأ ةبج نم دمح لب مذيل اذبف < فلكي م وأ لعب مل نک ر ایتخا ريغب هصقن ام ىتاثلاو

 مييلا ةبسنلاب صقنلا نأ هلصحبو . ضئارفلا لوز“ لبق اوتام نيذلا ةباحصلا نأش اذهو « لمعل فلك و لو لبقل

 ىسوم عرش نم لك أ دم عرش نإ لوقي نم لوق ريظن اذهو . ىنعملا ثيح نم لاكلا ةبتر هيف مهو ‹ ىسأ ىروص

ک هنامز ىف ىسوم عرشف اذه عمو « هلبق ىتلا بتكلا ىف عقي مل ام ىلع ماكحألا نم هلاتشال ىسيعو
 دد و « الماك نا

 قاوتسدلا هللا دبع ىبأ نيا وه ( ماشه ) هلق . لعأ هاو . ررقت اک ىسن مآ ةيلمك الاف « ددجتام هدعب ىسيع عرش ىف

 « ءارلا منو هلوأ حتفب ( چرخ ) هلوق . ثيدحلا اذه وري مل هنكل ناسح نب ماش هتقبط ینو « ركب ابأ ىنكي
 ليلد هيف ( هبلق ىفو هللا الإ هلإ ال لاق نم ) هلق . ءاوجرخأ , ىرخألا ةياورلا ىف هلوق هديؤيو « سكعلاب ىوريو

 ديال رارف الاف « قدصو ديحوتلاب رقأ نم ىنعملاف « ىسضنلا لوقلا انه لوقلاب دارملا وأ « ديحوتلاب قطنلا طارتشا ىلع
 ؟ ةلاسرلا ركذي مل فيكف : ليق ناف . مدقتملا هجولا ىلع قيدصتلا ىف لصحب توافتلاو . ةرم لك ىف هداعأ !ذبلف « هنم

 . ابلكةروسلا ىأ « دحأ هللا وه لق تأرق : لوقت اكه يلع املع لوالا ءزجلا راصو ؛ عومجملا دارملا نأ باوجلاف

 هنآآل ةريعشلا نزو نود ةربلا نال نأ هاتو ةحمقلا ىهو ةحوتفملا ءارلا ديدشتو ةدحوملا مضب (ة )هل

 باوج اف « بت رت ال ىهو واولاب قايسلا نإ ليق ناف . دالبلا ضعب ىف وه كلذركو « ةرذلا مث ةريلاب اهالتو ةريعشلا مدق

 « ةحوتفملا ءارلا ديدشتو ةمجعملا حتفب (ةرذ ) هوو . بيترتلل هو « مث, ظفلب هجولا اذه نم لسم ةياور نا

 ىلع هل لماحلا نأكو < ءارلا فيفختو مضتلاب ةرذ لاقف  هنع عيرز نب ديزي قيرط نم لاسم هاور ایف  ةبعش اهفحصو

 . ةبعش ىنعب . ماطسب وب أ هيف فحص : ديزي لاق هتياور ىف لسم لاق . ةربلاو ةريعشلا تبسانف بوبحلا نم اهتوككلذ

 لبقو . ربإلا سوءر لثم سمشلا عاعش ىف ىبظي ىذلا ءابملا ىه ليقو « ةنوزوملا ءايشآلا لقأ ىه لبق ةرّثذلا ىنعمو

 لاقي و . رذلا وه طقاسلاف اهتضفن مث بارتلا ف كفك تعضو اذا : لاق هنأ سابع نبا نع ىورب و « ةريغصلا ةلفلا ىه

 ىن ناك نم ةنجلا لخدأ » اعوفرم سنأ نع دي قيرط نم ديحوتلا رخاوأ ىف فنصمللو . ةلدرخ نزو تارذ عبرأ نإ

« راطعلا ديزي نبا وه ( نابأ لاق ) لوو . ةرذلا ىنعم اذهو « ءىش ىندأ هبلق ىف ناک نم مث ةلدرخ هبلق
 قيلعتلا اذهو 

 و ا فا بانك ىف مك احلا هلصو



 ١٠ه عه كثيدحلا

 « نام نم » هلوقب نتملا ىف هريبعت امهتنناث ٠ سنأ نع ثيدحتلاب هيف ةداتق حيرصت امهادح] : نيتبج نم هل فنصملا
 نمالاعلا نايا يرام تك لوألا لع ل ناميإلا انه ريخلاب دارملا نأ نيبف « « ريخ نم » هلوق لدب
 نيب فنصملا عمل ٠ . طبضأو هنم نقتأ ماشه نكل الوبقم ناكنإو نابأ نأ باوجلاف ؟ ةلوصوم اهقوسيو سيلدتلا
 ادا ىيدح فتصل ركذ تي ديحوتلا باتک نا اذه ةيقب لع مالكلا أس ٠ قفوملا هللاو . نيتحلصملا
 نويرصب مهلك اقلعمو الوصوم كثيدحلا اذه لاجرو . هجولا اذه نم ليوطلا

 اا سيلا وبأ اد نوع بنج عيت ابا ب نتحلا نشره - 0
 اقوم کک E هل لاق دوهيلا نم م الجر نأ باطلا نب رح نع باهش نب قراط
 کک اک أ وبلال لق ۲آ أع أا : لاق . ًاديع ويلا كلذ اف دخ ل دولا غ

 ر ىذا 500 كلذ انف رع دق : رع لاق 4( انيد مو 5 تیرو تطأ میام ةتنعأو

 ةمج موي « فرب ”مئاق وهو : ب ئنلا لع هيف
 VTA <c] ال ىف هفارطأ - ٠١ ثيدحلا ]

 لثم ىف « هنأ , فذحم مهتداع ترجو « « عم هنأ » هدام ( نوع نب رفعج عم حابصلا نب نسحلا انثدح ) هلق
 م قف هدم كلذ نب نالا بك وه لج زا اذه ( دوهلا نم الجر نأ ) هلق ٠ لاقكاقطن ال ًأطخ اذه

 حتفو نونلا مضب ىسن نب ةدابع نع ةملس ىبأ نب هاجر قيرط نم مسباك طسوالا ىف ىتاربطلاو هريسفت ىف ىربطلاو
 نب سيق نع ىروثلا قيرط نم ىزافملا ف فلصلللو . بعك نع بيؤذ نب ةصيبق نع ةشرخ نب قحبإ نع ةلمهلا
 بمكل اؤس نيح !وناك ملأ ىلع لمحيف .دوهيلا تلاق : ظفلب هجولا اذه نم ريسفتلا ىف هلو . دوهيلا نم اسان نأ لسم
 ام مظعل ةنس لك ىف انل اديع هانلعجو هانمظعل ىأ ( حلا انذختال ) هلوق ٠ . مهناسل ىلع بعك ملكت و « ةعامج كلذ نع

 ىنلا ىلع هيف تلز' ) هلق ٠ ماع لك ىف دوعي هلال هب ىمس امو ‹ دوعلا نم لمف ديعلأو . نبدلا لاک ] نم هيف لصح

 0 مويلا لعل إد هظفل و ئيدحلا اذه ىف نوع نب رفعج نع ديمح نب دبع نع لسم داز ( ما
 فيك : لیق ناف . « ےب ىنلا ىلع ىلع اهف تز ىلا ةعاسلاو » نوع نب رفعج نع دازو « هيف تلزن ىذلا ناكملاو
 اج رار نال تيل رب حقا ضرر حا ا لاق هلال لاؤسلا باوجلا قباط
 ةي ور نإ ءارقفلا لاق دقو « هلوأب ققحتي امن ] ديعلا مويو « ةفرع زامل تايرخأ ىف تلز' اهنأ اذه نع باوجلاو ؟ اديع
 ةياورف الإو « ةراشالاب امف نك | ةياورلا هذه نأ ىدنعو « مدقت نم ضعب اذكم هلا ؛ , ةلياقلل لاوزلا دعب لالملا
 ظنل ءديع انا هللا دمحم امهالكو ةفرع موي ةعمج موي تازث » هظفل و دارملا ىلع تصن دق اهانمدق ىتلا ةصربق نع قحإ
 : لاقف كلذ نع هلأس ايدو نا ٠ سابع نا ثيدح نم ىذمرتلا دنع !ذكو « ناديع انل امهو , ىناربطلاو ىربطلا
 , ةعملبا موب وهو اديع مويلا كلذ اوذختا ملأ نمضت باوجلا نأ رهظف « ةفرع موبو ةعمج موي « نيديع موي ىف تلذت
 وذو ناضمر ناصقني ال ديع | رهش » مايصلا ىف ىنألا ثيدحلا ىف ءاج اك !ذكهو ,ديعلا ةليل هنال ًاديع ةفرع موي اوذختاو
 هنأ ةبج نم : بيجأ ؟بابلا ةمجرت ىلع ةصقلا هذه تلد فيك : لبق ناف . ديعلا هبقعي هلال اديع ناضمر ىمسف « ةجحلا
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 نامالا باتك -؟ ٠م

 ' لاو . اهئاكرأو ةعيرشلا تمت نيح ةثعبلا دبع رخآ ىه ىتلا عادولا ةجح ىف كلذ ناكو. « ةفرعب ناك اهطوزن نأ تشي
 مارحلاو لالحلا نم “ىش ةيآلا هذه دعب لزني مل هنأب ىدسلا مزج دقو . لعأ

eا « مالسإلا ن هي  

 (ةنيا نيد كلذ «ةاك 000 امو ا ا نيملخ ل اوديختا الإ اورمأ امو )ل
 س ا نع الام ند لیس ىبأ هع نع ا a ثالام ا لاق ليعاعسإ شم سس م5
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 [ ۱۹۰٩ « ۲۹۷۸ « ۱۸۹۱ : ىف هفارطأ ٤٦ ثيدحلا ]

 ام هيف یتأیو « اورم امو هللا لوق » هريغلو ء رذ ىبال اذك ( اورمأ امو . مالسالا نم ةاكرلا باب ) هلق
 ةميقلاو « مالنسإلا نيد (ةميقلا نيدإل هلوقب دارملا نآل < « هل مجرتام ىلع ةلاد ةيآلاو « « ناعإلا نم هالصلا باب و ىف ىضم

 قاب نآل ةمجرتلاب ةاكرلا صخ امو . ةميقتسم ىأ 4 ةمئاق ةمأ ١ ىلاعت هلوق ىف ماقتسا ىنعمي ماق ء ءاج دقو « ةميقتسملا

 ىبأ دلاو كلامو ١ نوين دم مهلك ثيدحلا ees ¢ ىرخأ مجاب E نش او ؟ذام

 « كلام مامإلا تخأ نبا سيوأ ىبأ نبأ وه ليعمسإو < هللا ديبع نب ةحلط فيلخ ئحبصالا سماع ىنأ نبا وه ليهس

 هلو ٠ دلبلاب لساسم وه اک براقالاب لسلسم وهف <« هفيلح نع هيب أ. نع هع نع هلاخ نع ليعمجإ ةياور نم وهف
 ىلع عوفرم وه ( سأرلا رئاث ) هلق ٠ . لسمو أطوملا ىف وه اذكو < دج لهأ نم ه رذ وأ داز ( لجد هاج )
 « ةدافولاب هدمع برق ىلا ةراشإ هيفف « ةيهافرلا كرت نم قرفتم هرعش نأ دارملاو « لاحلا ىلع هبصن زوحيو « ةفصلا

 وأ «لوعفللل ءانبلا ىلع ءايلا مضي ( عمسي ) هلق . تبني هنم رعشلا نآل وأ ةغلابم امإ رعشلا ىلع سأرلا مسا عقوأو
 ىف اذك « ءايلا ديدشتو واولا رسكو لادلا حتفب ( یود) هلو . « هقفي م ىف اذكو < عمجلا ةحوتفملا نونلاب
 ىودلا : : ىباطخلا لاقو . حتفلا باوصلاو : 3 لادلا سين ىراخلا ل ايدنع» ءاج ضايع يضاقلا لاو . انياور

 هناي نورا لاطب نبا مزج لجرلا اذهو . دعب نم ىدان هلال كلذىك ناك امو . مهفي الو ررکتم عمت نه توبع
 لک ی نالو 3 ةحلط ثيدح بقع هتصقل لسم دارإ كلذ ىلع مهل لماحلاو 4 ركب نب دعس ىنب دفاو ةبلعث نب ماض

 نا ىطرقلا هبقعت نكل . < صقتأ الو اذه لع ديزأ ال , هثيدح رخآ ىف لاق امهنم الكنأو « ىودب هنأ امهنم
 . ةرورض ريغ نم 0 ا لاذ ةن ام ااا و ( فلتع انفاس

 هلو ٠ مزال ريغ اذهو « ل لوألا الإ مامضل اوركذي مل ةعاجو ربلا دبع نباو دعس نبا نأب مهن مهضعب هاوقو . لعأ هللاو
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 هل ركذي ل امنو <« مالسإلا ةقيقح نع لأس هنأ لمتحيو « مالسإلا عئارش نع يأ ( مالسإلا نع لأسي وه اذاف)
 امأإو « اهبتربشل ىوارلا اهلقني ملو اهركذ وأ « ةيلعفلا عئارشلا نع لأسي امن] هنأ لع وأ اهملعي هنأ لع هنال ةداهشلا

 نم مايصلا ف فندملا هجرخأ ام ىتاثلا اذه ديؤيو « هرصتخا ىوارلا وأ دعب ضرف نكي مل هنال امإ جحلا ركذي مل

 هيف لخدف « مالسإلا عئارشب مل هللا لوسر هريخأف : لاق ثيدحلا اذه ىف ليهس ىفأ نع رفعج نب ليعمس] قيرط

 ىنريخأ : هلاؤس ىف لاق هنأ ةروكذملا رفعج نب ليعمسإ ةياور ىف ( تاولص سمخ ) هلق . تاب ودنملاو لب تاضورفملا قاب

 كلام قايس نم دافتسيو . لاؤسلل باوجلا ةقباطم اذه نيبتف . سنخلا تاولصلا : لاقف ؟ ةالصلا نم ىلع هللا ضرف اذام

 ةالص وأ رجفلا ىتعكر وأ رتولا بجوأ نمل افالخ « سخا ريغ ةليلو موب لك ىف تاولصلا نم ءىش بحي ال هنأ

 ءاطلا ديدشتب عوطت ( عوطت نأ الإ ال لاق ؟ اهريغ "ىلع له ) هلق . برغملا دعب نيتمكرلا وأ ديعلا ةالص وأ ىحضلا

 نأ ىلع اذهب لدتساو . امهادحإ فذح ىلع ءاطلا فيفخت زوجي و « امهادحإ تمغدأف نيءاتب عوطتت هلصأو « واولاو

 ام الإ رخآ ءىش بوجو ن هنال : ىطرقلا لاق « لصتم هيف ءانثتسالا نأب اكسمب همامت] بجوي عوطنلا ىف عورشلا

 عوطت ىف عرشت نأ الإ دارملا نوكي نأ نيعتيف « عوطتلا بوجوب لئاق الو « تابثإ يلا نم ءانثتسالاو « هب عوطت
 هيف لاقيال عوطتلا نآل « سنجلا ريغ نم انه ءانثتسالا نال , ةطلاغم هب كسم ام نأب ىيطلا هبقعت و : همامت] كمزايف

 « بجاوب سيل عوطتلا نأ لع دقو . كل كلذف عوطت نأ تدرأ نإ الإ « ءىش كيلع بحي ال : لاق هنأكق « كيلع ١
 نمو « لصألاب كسم لصتم هنإ لاق نف « ءانثتسالا ىلع رئاد ةلأسملا فرحو . لاق اذك . الصأ رخآ ءىش بحب الف
 عوطتلا موص ىوني انايحأ ناك هلي ىنلا نأ هريغو ىاسنلا ىورام هيلع ليلدلاو « ليلد ىلا جاتحا عطقنم هنإ لاق

 عورشلا نأ ىلع لدف « هيف تعرش نأ دعب ةعمجا موب رطفت نأ ثراحلا تنب ةيريوج ىمأ هنأ ىراخبلا فو « رطفي مث .

 ءال : انلق « جحلا درب : ليق ناق . قابلا ىف سايقا اب و موصلا ىف صنلا اذهب  ةلفان تناك اذا - مامتإلا مزلتسيال ةدابعلا ىف

 هللاو . هضرفك هلفن ىف ةرافكلا موزلب زاتما كلذكو . هحيحص ىف فيكف هدساف ىف ىضملا موزلب هريغ نع زاتما هنآل

 ضرفلا نم بجاولا ءانثتساو . هب وجوب لب « مامإلا ةيضرفب نولوقبال مهال ًارظن ةيفنحلا لالدتسا ىف نأ ىلع . لعأ

 , عوطت نأ الإ , هلوقو . هنع توكسم لب تابئالل سيل مدنع قنلا نم ءانثتسالا ناف اضيأو . امهيابتل عطقنم

 رفعج نب ليعمسإ ةياور ىف ( ةاكزلا تل هللا لوسر ركذو) لق . اهريغ كيلع ضرف ال ىأ « ال هلوق نم ءائثتسا
 نأ ةياورلا هذه تنمضتف « مالسالا عئارشب ملي هللا لوسر هربخأف لاق « ةاكرلا نم ىلع هللا ضرف ام ىريخأ : لاق
 هيف ببسلا نأكو « تاولصلا ءامسأ اذدكو « نيتي اورلا ىف رسفت مل اهناف ةاكرلا بصن نایب اهنم « تلجأ ءايشأ ةصقلا ىف

 ىف ( لاو ) هل . لفاونلا لعفي مل ناو جان ضئارفلاب كسمتملا نأ نايب ةصقلا نم دصقلا وأ « مدنع كلذ ةرهش

 نإ ملفأ ) لق . مدقت دقو « مهلا سالا ىف فلحلا زاوج هيفو . ء كمرك أ ىذلاو » لاقف رفمج نب ليعمسإ ةياور

 نإ هيبأو ةنجلا لخد » وأ . « قدص نا هيبأو حلفأ د ةروكذملا رفعج نب ليعمس] ةياور نم ملسم دنع عقو.( قدص

 بمخأ ؟ ءابآلاب فلحلا نع ىب نيبو اذه نيب عماجلا أم : لىق ناق .«وأ د بفذحع نکل هلثم دواد نالو . ‹ قدص

 ©) لح « 'ىرقع مهئاسل ىلع ىرج اک . فاحلا اہ دصقي ال ناسالا ىلع ةيراج ةيلك اهنأب وأ ٠ ىهنلا لبق ناک كلذ نأب

 نع ىليبسلا ىكحو ؛ ليلد ىلا جاتعو صاخ وه : ليقو « هيب أ برو : لاق هن أك برلا مسا راضا هيف وأ « كلذ هبشأ امو

 اقلح هللا ابقلحو « هلأ اهرقع ىأ « ةموءثم ةيذؤم تناك اذإ :ًأرملل لاقي « ىضغ نزوب )١(



veناعإلا باتك - ۴ ظ `  

 مزحي هنإ : 0 ناماللا ترصقف « هللاو ناك امّ ]و « فيحصت وه : لاق هنأ هخاشم ضعب
 مل هنأكو « أطوملا ف تسيل اهنال حصت مل هيبأو ظفلب ةياورلا نأ ىعداف ىفارقلا لفغو . ةحيحصلا تاياورلاب ةقثلا

 هلوق لد : لاطب نبا لاقو . نالوألا ةبوجالا ىوقأو « هف ةيرمال حمص وهو « رجلا در ىلا لدعف باوجلا ضاري
 هل تيثأ فيك : لبق ناف . ةئجرملا لوق فالخب اذهو < حلفيال مزتلا اعف قدصي مل نإ هنأ ىلع « قدص نإ حلفأ »

 ضل ارف دورو لبق عقو كلذ نوكي نأ لامتحاب لاطب نبا باجأ ؟ تايبنملا ركذي مل هنأ عم ركذ ام درجمب حالفلا

 دقو « كلذ دعب ليقو « سمخ ةنس دفو هنإ هف لبق ام مدقأو « ماض لئاسلا نأب مزج هنال هنم بيحب وهو . ىبلا
 انرشأ اک « مالسالا عئارشب هريخأف » هلوق مومع ىف لخاد كلذ نأ باوصلاو . كلذ لبق اعقاو تايهنملا رثكأ ناك
 هل تيثأ هنأب ىوونلا باجأ ؟ حصي فيكف ديزبال نأب امأو « حضاوف صقني ال هناب هحالف امأ ليق ناف . هيلا
 هحالفف بجاولاب حلفأ اذإ هنآل  احلفم نوكي ال كلذ ىلع دئازب ىتأ اذإ هنأ هيف سيلو < هيلع ام ىتأ هنآل حالفلا

 بيجأ ؟ اريخ لعفي ال نأ فلح نم ىلع ريكشلا درو دقو هفلح ىلع هرقأ فيكف لبق ناف . ىلوأ بجاولا عم بودنم اب

 وهف ‹ ضلارفلا كرات ريغ ىلع مثإ ال هناب لصألا ىلع راج اذهو . صاخشالاو لاوحألا فالتخاب فائخم كلذ ناب

 ىف ةغلابملا قيرط ىلع هنم ردص مالكلا ا لمتحي : ىيطلا لاقو . هنم احالف رشكأ هريغ ناكنإو حلفم
 افر لوبقلا ني رع نمديف نات الو لاول ب هلك ده رمال الرف كاك تلق: ىأ رفا قرصا
 نالاتحالاو : تلق. مهملعيو ملعتيل هموق دفاو 00 , غالب الاب قلعتت صقالاو ةدايزلا نوكت نأ لمتحي : رينملا نبا

 : ليقو . « ائيش ىلع هللا ضرف ام صقنأ الو . ايش عوطتأ ال ١ ابصن ناف ٠ رفعج نب ليعم] ةياورب نادوترم
 : تلق . برغملا ديب وأ ةعكر' الثم ربظلا صقنب نك ض رفلا ةفص ريغأ ال ىأ صقنأ الو ديزأ ال هلوقب هدام ٠

 لعأ هاو . رفعج نب ليعمإ ةياور ىف عوطتلا ظل ا

 ناعإلا نم ز ءان عابت . صاب - “۵

 دمو نسا نع فو انئدح لاق حذر انكدح لاق فوج ىع ن ب هللا دبع ب دحأ شو -

 اغ له یتح هن تاكو ا ا ةزانج متا 000 رھ ىفأ ن 5

 نأ لبق جَ "م اهينع لص نمو ٠ دخ ' لثم طاريق ا نم مع زق د نم حرفي

 )» طاريقب / 7 م هلله نفد

 هو. . هلي ىلا نع ةرَرْه ىأ نع دمت "نع فو اقدح : لاق ند ول جاع هب
[eve eve : ىف هافرط _ ٤۷ ثيدحلا [ 

 ةمجرتلا هذ. ناع إلا بعش نم هل تعقو ىلا مجارتلا مظعم فنصملا مخ ( ناعإلا نم زئانجلا عابتا باب ) هلق

 نم ةلالدلا هجوو . كانه هركذنس ىنعمل نام إلا نم سخا ءادأ ةجرت رخأ امنإو . ايندلا لاوحأ رخآ كلذ نآل
 واولا دعب و مجلا مضو نونلا نوكسو ملا حتفب وه ( فوجنملا) هلق . لبق هرئاظن ىف هيلع انهيت دق ةمجرتلل ثيدحلا

 حتفب حورو . ىباحصلا ريغ دانسالا لاجر قاب اذكو « ىرصب وهو « ىمودسلا فوجنم هدج دج ىلا ةبسن ءاف هنك اسلا



 ثيدحلا ٤۷ 8 ۱۰۹

 . هتحاصفل كلذ هل ليق امنو ‹ ةزمملا حتفب ىبارعألا مبجلا حتفب ةليمج ىبأ نبا وه فوعو « ىبيقلا ةدابع نبا وه ءارلا

 وه نسحلاو « هيوهار نزوب  ةلمبم لاد مث ةنک اس نول مث ةحوتفم ةدحومب  هيودنب هيب مساو « لهس وبأ هتينكو

 هب اثدح نيزيس ناو نسحلاف ‹ نسحلا ىلع فطعلاب دورجم وهو « ناريس نءا وه دمو 0 ىرصبلا نسحلا يأ نبا

 فلتخف سحلا امأو « حح ةريره ىلأ نع هعامسف نيريس نا امأف « نيقرفتم امإو نيعمتجم امإ ةريره ىلأ نع افوع

 « عامسلا ىلع هتنعنع لمحت الف لاسرإلا ريثك كلذ عم وهو « هتبثأ نم مهوتو هيفن ىلع رثكالاو « هنم هعامس ىف

 نب حور قيرط نم اثيدح اهيف جرخأ هناف « ىسوم ةصق ىف اذه ريظن هل عقو دقو « عمس اک فنصملا هدروأ امإو

 لك ىف هداممعاو ‹ رخآ اثيدح ةريره ىلأ نع امهنع فوع قيرط نم قلخلا ہد ىف اضيأ جرخأو . دائسالا اذهب ةدابع

 رسكو فلآلا فذحب « غبت د ىليصالل و , ديدشتلاب وه ( عبتا نم ) هلق . للعأ هللاو . نيريس نب دم ىلع كلذ

 وأ هفلخ ىثم اذا هعبت لاقي هنآل هيف ةجح الو < لضفأ اهفلخ ىثملا نأ معز نم ظفللا اذهب كسم دقو ؛.ةدحوملا

 ثيدحلا دارملا نيب دقو « كارتشالاب لوقم وه اذاف « هنم لعتفا وهو ديدشتلاب هعبتا كلذكو « هعم ىثف هب م اذا

 اذإ هقحل ىنعمي وهف ناكسالاب هعبتأ امأو « ابمامأ ىشملا ف ربع نبا ثيدح نم هريغو نابح نبا دنع ححصملا رخآلا

 هلو .ةزانجلا عم ىأ < ابعم ١ ىنممشكلاو 5 ملسملا عم ىأ ( هعم ناكو ) هلو . انه ةياورلا هب تأت لو « هقبس ناك

 قاثلا ىلعو « ةالصلا هنم دجوت نمل الإ هب دوءوملا لصحيال لوألا ىلعف , ابحتفب ىوريو ماللا رسكب ( ىلصي ىح )
 لاو  اقلطم هل باوثلا لوصح صاظلاف عنام هنود لاحو ةالصلا دصق اذا امأ « لصي ل ولو كلذ هل لصحي لاقي دق

 اإ نيطاريقلا نأ ةياورلا هذه تتيثأ دقو « سكملاب ىوريو « ءارلا حتفو هلوأ مضي ( غض ) هل . لعأ

 نمل افالخ دمتعملا وه انهو ٠ دحاو طاريق ام لصح نفدلا نود ةالصلا نأ و ٠ نفدلاو ةالصلا عومجع نالصحم

 باتكىف هدئاوفو هثحابم ةيقب ركذنسو « طيرارق ةثالث عومجلاي لصحم هنأ معرف تاياورلا ضعب صاظب كسمن

 ناف « ىراخبلا خویش نم وهو محلا نبا وه ناهتعو « ةدابع نب حور ىأ ( هعبات ) یل . ىلاعت هللا ءاش نإ زئانجلا

 هبنو « هم اناقتإ دشأ هنوكل حور نع لوصوملا ركذ هنكل « ةجردب ىلعأ هل وهف هنم ثيدحلا اذه عمس ناك

 هركذ امير ناك افوع نأكق « نسحلا ركذي مل هناا طقف نيريس نب دم ىلع دنسلا اذه ىف داتعالا نأ ىلع ناثع ةياورب

 « هقي رط نم جرختسملا ىف معن وبأ هجرخأ « نسحلا طاقساب ةرم ىراخبلا خيش قوجنملا هب ثدح دقو « هفذح ارو

 انثدح ةناوع ىبأ نب بلاط وبأ انثدح ةزمح نب قعحإ وبأ انثدح: لاق جرختسملا ىف يعن وبأ اهلصو هذه ناثع ةعباتمو

 لاق هناف اعم ناكو هلوق ىف الإ حور ةياورل قفاوم هظفل و « ثيدحلا ركذف . . مثيلا نإ ناثع انثدح فيس نب نالس

 هناف هلوق لدب « طاريق هلف و هرخآ ىف لاقو « « نفدتو ١» الدب لاق هناف اهنقد نم غرفيو هلوق فو « « اهمزلف » الدب

 انعم ىأ واولا حتفب وهو «هوحن ١ فنصملا لاق ظفللا ف فالتخالا اذهلو . ءاوس قابلاو  طاريقب عجرب

 تف عا ا ”يهاربإ لاقو . رشي ال َرُهَو لح طبق نأ ذي م فوخ تسيساب - ٣۹

 ا نيثالث ا ا نأ واد نك 1 نأ تيم الإ لع لف قوت

 ن رک ذو . ليئاكيم یی رنج نا«! ىلع تإ لوقت حا منام ٠ هت ىلع قافلا فاح ملكة يك
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 4 ن 3 و اولي ام لع د 15( یلامت هللا لول ءةباوت

 .: لاقف ةئ را وزع لئاوابأ ”تلأس : لاق ديس “دع بش ان دح لاق ةررع ”نب دمت شرو < ۸
 ¢ رکھ لانقو E 0 ا 0 لص ینا 3 هللا 2 قع

 [ ۷٠۷١۹ < 5044 : ىف هافرط _ ٤۸ ثيدحلا ]

 ناك ناو ةصاخ ةئجرملا ىلع درلل دوقعم بابلا اذه ( رعشيال وهو هلمع طبحب نأ نم نمؤملا فوخ باب ) هلق
 . اذه فالخم ء اهنم ءىش ىف عدبلا لهأ نم مرغ مكر شي دق نکل « مہلع درلا نمضت دق باو الا نم ىضم ام رثكأ
 مال ؛ ريخأتلا وهو ءاجرإلا ىلا اوبسن زمه الب اهديدشت زوحيو ةزومبم ءاي اهدعب ميلا ركو مهلا مضإ ةثجرملاو
 مسا ةاصعلا اواعجو « قطنلا مرومج طرتشي ملو طقف بلقلاب قيدصتلا وه نام إلا : اولاقف ناعإلا نع لابعالا اورخأ
 داريإ ةبسانمو . لوصألا بتك ىف ةروهشم مهتالاقمو « الصأ بنذ ناميإلا عم رضيال : اولاقو لاكلا ىلع ناعإلا
 قايسو « نيرمآلا عومج وأ اهلهأ ةاعارم ام دصقي نآل ةنظم ةزانجلا عابتا نأ ةبج نم اهلبق ىلا بقع ةمجرتلا هذه
 ضرعي دق هنأ ىلا ريشي اع هبقعف ء اصلاخ ىأ اب استحا كلذ عنص نمل لصح امإهب دوعوملا رجالا نأ ىضتقي ثيدحلا
 هلمع باوث مرحب ىأ ءهلمع طبع نأ » هلوقف . رعشيال وهو دوعوملا باوثلا هب مرحبف صلاذلا هدصق ىلع ركعيام ءرلل
 ةيطابحالا بهذم ىوقي هنأب هيلع ضرتءا نم ضارتعا عفدني ريرقتلا اذهب و . هيف صلخأ ام ىلع الا باثيال هنال

 اذه ىف لصفلا لوقلا : مهيلع درلا ىف ىبرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا لاقو « تائسحلا نلطبي تآسلا نإ : نولوقي نيذلا
 كلذو « ناميالل رفكلاو رفكلا ناميإلا طابحاك ةلج هباهذإو ءىثلا ءىشلا لاطبإ امهد>أ : ناطابحإ طابحالا نأ
 تحجر نف « ةفكى تآسلاو ةفكىف تانسحلا تلعج اذإ ةنزاوملا طابحإ امنا . قيقح باهذإ نيتبجلا ىف

 فيقوت نآل ءام لاطب] فيقوتلاف . بذعي نأ امإو هل رفغي نأ امإ : ةئيشملا ف فقو هت آيس تحجر نمو « اجب هتانسح
 لاطبإ امهثم لك قف « رانلا نم جورخلا نيح ىلا هنم دشأ لاطبإ بيذعتلاو « اه لاطبإ اميلا ةجاحلا تقو ىف ةعفنملا
 باوث هيلا داع ةنجلا لخدأ و رانلا نم جرخأ اذإ هنآل ةقيقح اطابحإ وه سيلو . ازاجم طابحإلا مسا هيلع قلطأ ىسن

 . ةيردقلا مظعم مهو « رفاكلا كع ىصاعلا لع اوكحو نيطابحإلا نيب !ووس نيذلا ةيطابحإلا لوق فالخم اذهو < هلمع
 ىنعي لاذلا حتفب ىوري « ابذكم » هلوقو « مهدابعو نيعباتلا ءابقف نم وه ( ىمينلا مهاربإ لاتو ) ےل . قفوملا هللاو
 نال كلذ لاق ام ]و « لوقتام فالخ تلعفام اقداص تنك ول : لوقيف ىلوقل افلا لمع ىأر نم ىببذكي نأ تيشخ
 هللا مذ دقو . لمعلا ةياغ غلبي مل سانلا هظعو عم هنأ هانعمو ؛ رثكالا ةباور ىهو لاذلا رسكب یورو . سانلا ظعب ناک

 نأ ىثخع ( نولعفت ال ام اولوقت نأ هللا دنع اتقم ربك ب لاقق لمعلا ىف رصقو ركن ا نع ىبنو فورعملاب رمأ نم
 دهزلا ىف لينح نب دمحأو معن ىنأ نع هرات ىف فنصملا هلصو قيلعتلا اذهو « نيبذكسلل اهباشم ىأ ابذكم نوكي
 (حلا ةكيلم بأ نا لاقو) هلق روكذملا ميهاربإ نع یمیتلا نايح یبا نع ىروثلا نايفس نع امهالك ىدبم نبأ نع
 ىف الوطم ىزورملا رصن نب دمج هجرخأ اذكو . ددعلا مهأ نكل « هخرات ىف ةمثيخ ىنأ نبا هلصو قيلعتلا اذه
 نبا مهكردأ نيذلا ةباحصلاو « انه اك ارصتخم رخآ هجو نم هخرات ىف قشمدلا ةعرز وب أ هنيعو « هل نامالا باتک

 نب روسملاو ثراحلا نب ةبقعو ةريره وبأو ةعبرالا ةلدابعلاو ةملس مأو ءامسأ اهتخأو ةشئاع مهلجأ نم ةكيلم ىبأ
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 «٠ صاقو بأ نب دعسو بلاط ىلأ نب ىلعك ءالؤه نم لجأ ةعامج نسلاب كردأ دقو « مهنم عم نم ءالؤبف « ةمرخم

 نآل كلذو « عامجإ هنأكف كلذ فالخ مريغ نع لقني ملو ٠ لامعألا ىف قافنلا وفا اوناك مهب مزج دقو .

 كلذ لب « مهم هعوقو كلذ نم مهفوخ نم مزاي الو . صالخإلا فلاخ ام هب وشيبام < _ 'ء ضرعي دق نمؤملا
 ىتح مرامعأ تلاط ملال اوفاخ امنإ : لاطب نبا لاقو . منع هللا ىضر ىوقتلاو عرولا : .هنم ةغلابملا ليبس ىلع

 لوقي دحأ مهنمام ) هلق . توكسلاب اونهاد اون وک نأ اوفاغ « هراكت] ىلع اوردقي ملو هودهعي ملام لا نه وأ

 ىو « ليربج نام ]ف كلذب مزح اي مهل قافنلا ضورع مدعب مهم دحأ مزجبال ىأ# ١ "كيمو لي ربج نام ىلع هنا

 ناممإ نأب نيلئاقلا ةئجرملا افالخ « نام إلا ىف نينمؤملا تاجرد توافتب نيلئاق اوناكنيروك دنا نأ ىلا ةراشإ اذه

 ىف ىتاربطلا هاور عوفر ةشئاع نع ثيدح کلم ىنأ نبا رثأ ىنعم ىف ىور دقو . ذو لزم مريغو نيقيدصلا ١

 قفانملا ةفص باتكىف ناي رفلا رفعج هلصو قيلعتلا اذه ( نسحلا نع رك ذب و ) لوق . فيعض هدانسإ نكل طسوالا

 ةدعاق ىلع لوم كلذو « هنع هتحص عم هب مزجلا ىراخبلا كرت لكشتسي دقو . ةفلتخم ظافلأب ةددعتم قرط نم هل -
 « دانسإلا فعضب ضيرقلا ةغيص صخال ىراخبلا نإ : ىهو هللا همحر ظفاحلا نيسحلا نب لضفلا وبأ انخيش ىل اهركذ

 هراصتخا عقوأ دقو . كلذك انبف « كلذ ىف فالخلا نم لع امل ءاضيأ اهب ىتأ هرصتخا وأ ىنعملاب ننملا ركذ اذل لب
 ىلاعت هللا لاق . ىلاعت هللا ىنعي « قفانم الا هنمأ الو نمؤم الا هفاخام ١» ىوونلا لاقف همبف ىف بارطضالا مهضعبل هل

 نم ةعامجو نيتلا نبا هحرش اذكو (نورساخلا موقلا الإ هللا ركم نمأي الفل لاقو  ناتنج هبر ماقم فاخ نمو ل
 اذهو : تلق . هيلا لعفلا لصوأو راج لا فذ « هللا نم فاخام ىأ هفاخام : لاقف اذكه ىنامركلا هررقو « نيرخأتملا

 الإو . راصتخالا وه اذه ىف مهعقوأ ىذلاو . هنع لقن نمو فندملا دارم فالخ هنمكل احيحص ناك نإو مالكلا

 نب رفعج انثدح ةبيتق انثدح : ىنايرفلا ىفعج لاق . هركذنلف ؛ قافنلا دارأ امن هنأ نيبب ىرصبلا نسحلا مالك قايسق

 الإ قب الو طق نمؤم ىضمام وه الإ هلإ ال ىذلا هللاب دجسملا اذه ىف فلحت نسحلا تعم دايز نب ىلعملا نع نايلس
 وهف قافنلا فخم مل نم : لوقي ناكو . نمآ قافنلا نم وهو الإ قب الو طق قفانم ىضم الو « قفشم قافنلا نم وهو
 ىضمام هللاو : لوقب نسحلا تعم ماشه انثدح ةدابع نب حور انثدح : ناعإلا باتک ىف لبنح نب دمحأ لاتو .. قفانم

 هلبق ىذلا ةكيلم ىبأ نبا رئال قفاوم اذهو . ىهتنا . قفانم الإ هنمأ امو « قافنلا فاخم وهو الإ قب الو نمؤم 0

 . رخآ مآ ىف بابلا قايس نکل ادو ابولطم ناكن إو هللا نم فوخلاو . « هسفن ىلع قافنلا فاخي مهلك» هلوق وهو

 لحم ىف ةلمجاو ,ةيردصم امو « اهفيفختب ىوريو ةمجعملا لاذلا ديدشتو هلوأ ضب وه ( رذحي امو) هلق . لعأ هاو

 امأو  طقف ىلوألاب ابقلعتل اهركذ ىلا راثألاب نيتمجرتلا نيب لصفو . رذحنام باب ىأ « فوخ ىلع ةفوطعم امال رج

 هلوق دح ىلع بتم ريغ رشن و فل هيفف « هونس ام ىلع ىلوالاب قلعتي قاثلاو ةيناثلاب قلعت امهنم لوالاف ناثيدحلا
 ء ناعإلا لوصح عم ىصاعملا نم رذحال اولا ثيح ةئجرملا ىلع درلا اضيأ هدارمو « ةيآلا 6 هوجو ضيبت موي إل

 . كلذ لعفي مل نم مذ هموهفف « هيلع رصي ملو هبنذل رفغتسا نم حدم ىلاعت هلال « مهياع درب اهركذ ىلا ةبآلا موپفمو
 ملاك مراصبأو مهتدتفأ بلقنو إل لوقو ( موق هلا غازأ اوغاز املف إل ىلاعت هللا لوق ةمجرتلا ىنعم ىف لخدب امو
 ضعبل كضعب ربجك لوقلاب هل اورهجت الو ىنلا توص قوف کتاوصأ اومفرتالال ىلاعت هلوقو (ةرم لوأ هب اونمۇي

 ىلا هب ىضفي نأ هيلع ىشخ ةيصعملا قافن ىلع رصأ نف « ابلبق اع دارملا ىلع لدأ ةيآلا هذهو ( مكلامعأ طبحت نأ
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 نورصي نيذلا نيرصدلل ليو ه لاق اعوفرم دحأ دنع جرخلا ورمع نب هتلا دبع ثيدحب حل فنصملا نأكو « رفكلا قاف
 ىنأ نع ىذمرقللو ٠ هريغو دهاج هلاق « نورفغتسيال مث هيلع هللا بات بات نم نأ نوملعي ىأ « نوملعي مو اولعف م ىلع
 . ةباورلا هب تبث مل نإو حيحم هانعمو ( قافنلا ىلع ) اهضعب فو « بابل ثيدحل بسانملا وهو تاياورلا رثكأ ىناذك ( لئاقتلا لع ) هلق . نسح امهم لك دانسإ « ةرم نیعہس مويلا ىف داع نإو « رضغتسا نمرصأ امه اعوفم قيدصلا ركب
 ابأ ىنكي « ةفيفخ ميمو ةيناتحت ءايب ايلا ثراحلا نبا وهو . ارغصم ةدحوملاو ىازلاب هنأ مدقت ( ديبذ ) هلق
 شعألا نعو « بدألا ف فنصملا دنع وهو رمتعملا ن روصنم نع اضيأ ةبعش ثردحلا اذه ىور دقو « نمحرلا دبع
 نبا لاقو « لئاو ىنأ نع اعيج ةثالثلا نع ةبعش نع برح نب ناولس قيرط نم نابح نبا هاورو سم دنع وهو
 هلق . هريغو لسم دنع اضيأ ةبعش ريغ ديبز نع هاورو . نيرخآلا ىلع فلتخاو ديبز نع هعفر ىف فلتت ل: هدنم
 تر ا لاق ديبز نع ةبعش نع ىسل بطلا دواد نالو « ةئجرملا ةلاقم نع ىأ ( ةئجرملا نع لئاو ابأ تلأس )
 نيح ناك كلذ نأو ٠ مدقتعم نع ناك هلاؤس نأ اذه نم ربظف . هل كلذ تركذف لئاو اأ تيتأ ةئجرملا

 ءاجرإلا ةعد نأ ىلع ليلد كلذ قف « نيام و نيتنثا ةنس ليقو نيعسناو عسن ةنس لئاو ىبأ ةافو تناكو « مدومظ ش
 ند چا هليأ نع دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ثيدحلا اذه ةياور ىف لئاو ابأ عبات دقو « ةع دق
 ‹« اعوفرمو افوقوم دوعسم نب هللا دبع نع ةعامج هاورو « « قوسف هبابسو « رفك هاخأ مسملا لاتق , هظفل و اححصم
 . هب درفت لئاو ابأ نأ معز نم ىوعد كلذب تفتناف « اعوفرم اضيأ صاقو ىنأ نب دعس ثيدح نم ىئاسنلا هاودو
 ميهارب] لاقو ٠ ابابسو ابس بسی بس : لاقي ردصم وهو < ةدحوملا فيفختو نيسلا ركب وه ( بابس ) هلق
 بابسلا : هريغ لاتو . هبيع كلذب ديرب هيف سيل امو هيفام لجرلا لوقي نأ وهو ء بسلا نم دشأ بابسلا : ىبرحلا
 اذك (لسملا) هلق . ةيلهاجلا رمأ نم ىصاعملا باب ىف اذه نم حضوأب مدقت دقو « ةلعافملا ىضتقيف لاتقلا لثم انه
 ةغللا ىف قسفلا ( قوسف ) هلق . ىنعملاب هاور هنأكف < « نمؤملا » ةبعش نع ردنغ نع دمحألو « تاياورلا مظعم ىف
 ىلاعت هللا لاق ‹ نايصعلا نم دشأ عرشلا فرع ىف وهو < هلوسرو هللا ةعاط نع جورخلا : عرشلا فو « جورخلا
 « قسفلاب قح ريغب هبس نم ىلع كسحلاو ملسملا قح مظعت ثيدحلا نف « «نايصعلاو قوسفلاو رفكلا كيلا هركو رل
 مهنل اقم نوكت فيك: لاق هن أك مهنع لاؤسلل لئاو ىبأ باوج ةقباطم اذه نم فرعو . ةئجرملا ىلع درا هاضتقمو
 ىوقي هرهاظ نكل ةئجرملا ىلع درلا نمضت نإو اذه: ليق نإ ( رفك هلاتقو ) هلوق . اذه لوقي إب ىنلاو اقح
 جراوخلل كسمتمالو , كلذ تضتقا عدتبملا ىلع درلا ىف ةغل ابملا نإ : با وجلاف « ىصاعملاب نورفكي نيذلا جراو خلا بهذم
 دشأ ظفلب هنع ربع  حورلا قاهزإ ىلا ضفم هلال  بابسلا نم دشأ لاتقلا ناك امل نكل ,دارم ريغ هرهاظ نال هيف
 ىف ةغلابم رفكلا هيلع قلطأ لب « للا نع جورخلا ىه ىلا رفكلا ةقيقح دري ملو ؛ رفكلا وهو قسفلا ظفل نم
 ىلاعت هلوق لثمو « ةعافشلا ثيدح لثم « ةللا نع جرخ ال كلذ لثم نأ دعاوقلا نم ررقتام ىلع !دمتعم « ريذحتلا
 رمأ نم ىصاعملا باب ىف كلذ ىلا انرشأ دقو ‹ ( ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ ١
 وهو قوفلاا رفكلا انه دارملا : ليقو . رفاكلا نأش نم نمؤملا لاتق نآل « هب ههبشل رفكلا هيلع قلطأ وأ . ةيلهاجلا

 نالوألاو « قحلا اذه ىلع ئطغ هنآك ناكه لت اق الف , هاذأ هنع فكيو هرصني و هنيعي نأ ملسملا ىلع ملسملا قح نآل , ةيطغتلا ٠
 رفك هلوقب دارأ ليقو . كلاثلا فالخم هنع رجزلاو كلذ لعف نم ريذحتلا نم دوصقملاب ىلوأو فنصملا دارمي قيلأ



 ا ا ےل ا يحمل ثيدحلا ٩ ۱1۳
 , ةمجرتلا قباطي ال هلال كلذل لحتسملا له هلح هنم دعبأو « ديعب اذهو ؛ رفكلا ىلا همؤشب لعفلا اذه لؤي دق ىأ
 لوح كلذ مث . اضيأ رفكي ليوأت ريغب ملسملا نعل لحتسم ناف « لاتقلاو بابسلا نيب قيرفتلا لصح مل ادارم ناكولو
 اذه لثمو . ىلاعت هللا ءاش نإ قأيس اک نيب راحا باتك ىف فنصمل ا هيلع بوب دقو . ليوأت ريغب هلعف نم ىلع
 باتک ىف ىقأيسو « ةيوجآلا هذه هيفف « ضعب باقر كضعب برضي ارافك دعب اوعجرتال » ب هلوق ثيدحلا
 كفن أ نولتقت ءالؤه متنأ مث إل هلوق دعب (ضعبب نورفكت و باتكلا ضعبب نونمؤتفأ رل ىلاعت هلوق هريظن و « نقفلا
 ل هلوق امأو . اظيلغت رفكلا هيلع قلطي لامألا ضعب نأ ىلع لدف « ةيآلا ج مهراد نم كنم اقبرف نوجرختو
 هيف اكرتشا ىذلا ردقلاو « هبششملا قوف هب هبشملا نآل « ثيدحلا اذه فلاخ الف « هلتقك لسملا نعل » لسم هاورايف
 باتك ل وأ ىف هتركذ بنس نتملا اذهل دوو دقو لعأ هتلاو . سفنلا ىف اذهو « ضرعلا ىف اذه : ريثأتلا ىف ةياغلا غواب
 حيحصلا رخاوأ ىف نتفلا

Py.2 دان ىنربخأ : لاق سا ع دي نع ر ن 8 ليعامسإ اند دعس نب ةيستف ازريخا عة م م 5 سمس و 0  

 NET نيل نم نالجر احالتفا «رذقلا الب 1 ج ل هللا لوسر نأ تماصلا
 بسلا ىف اهوا « کل اري نوک نأ 'ىسعو . تضاف نالو نالذ یحالت هنو رذقلا يلب رأل
 « ساو مننا 9
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 نم وهو . ديمح سيلدت انمأف « كلام نب سنأ هانثدح » ليصاللو : (سنأ نع) ليوطلا وه ( ديمح نع ) هلق
 هلق . ردقلا ةليل نييعتب ىأ ( ردقلا ةليلب ربخي جرخ ) هلق . تماصلا نب ةدابع نع سنأ « ىباص نع باح ةياور
 امهنأ ةيحد نبا دافأ نالجرلاو « ةمصاخلاو عزانملا وهو اه ركب ىحالتلا نم قتشم ةلمهملا ءاحلا حتفب ( ىحالتف )
 نب بعكو  اضيأ ةامهم لادو ةحوتفم ءار مث نيتلمبم ةنكاس لادو ةحوتفم ءاحب - دردح ىبأ نب هللا دبع
 ثيدح نم لسم هحضوأ ام هيف ببسلاو . انه دمتعملا وه اذه « ىركذ“ نع اهنايعت عفرف ىأ « تعفرف » هلوقو . كلام
 ‹ ناطيشلا امبعم » قحلا هنأ اممم لك ىعدب ىأ فاقلا ديدشتب « ناقتحم نالجر ءا » لاق ةصقلا هذه ىف ديعس ىبأ
 هيفو . نامرحلا ىأ ةءونعملا ةيوقعلا ىف بس اهنأو . ةمومذم ةمحاخلا نأ ىلع ليلد هيف : ضايع ىضاقلا لاق « اهتيسنف
 ةمومذم قحلا بلط ىف ةمصاخلا نوكت فيك لبق ناف . ريخلاو ةكربلا هنم عفرت ناطيشلا هرضحي ىذلا ناكملا نأ
 ال ركذلاب اضيأ صوصخلا تقولا ىف مث . وغللا ال ركذلا لحم وهو : دجسملا ىف ابعوقول كلذك تناكامتإ : تلق
 هلآ لوسر ةرضح هعفرو تولا عؤرل ةمزاتسم انا م ٠ اهتاذل ال امف ضرع امل مذلاف ‹ ناضمر رهش وهو وغللا

 ال متأو كلاعأ طبع نأ تا اه سلال لاك ىنلا توص قوف ناوصأ اوعفرتال إل ىلاعت هلوقل هنع ىبنم ړل
 اذه ىلع نيملكتملا نم ريثك ىلع تيفخ دقو « هل اهتةباطمو ةمجرتلل ئيدحلا اذه ةبسانم حضي انه نمو ( نورعشت
 متأودا رملا نأ باوجلاف . هيف دصقال ىذلا لمعلاب ةذخاؤملا ىضتقي (نو رعشت ال متأو هل وق لبق ناف . باتكلا
 امهنإ » هلوق ىف لبق اک « ةريبك هنأ معبال نكل و بنذلا .رملا لعب دقف « بنذلا رغص مداقتتعال طابحإلاب نورعشت ال
 نب ركب وہ أ ىضاقلا باجأ و . مالا سفن ىف ىأ < ريبكل هنإو » لاق مث , امهدنع ىأ « ریبک یف نابذعي امو نابذعیل
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 ناعإلا باتک ؟ ۱1€

 لسرتسي مث لوألا ف وهام إ دصقلا ةاعارم نال . لوألا ىف دصق اذا ىناثلا ف دصقي مل ا لصحت ةذخاؤملا نأب ىبرعلا

 نوكي نأ ىسعو ) هلو . ملعأ هللاو . ارش وأ ناک اريخ دصقلا بزرع نإو لمعلا فلتؤم ىلع ىلوالا ةينلا كح

 ديزم همازلتسال وجرم ريخ عفرلا ىن نك « هيف ققحتم هلال .هنم ىلوأو اريخ ديذأ عفرلا مدع ناكنإو ىأ ( اريخ
 ( عسقلاو عبسلا ىف ) هلوق . مم لوسرلا ةكربب كلذ لصح امنإو . امساقلا ىف داهتجالا ةدايزل ايس هن وكل « باوثلا

 ماتهالل ىوقأ حبسا ىف اهءاجر نأ ىلا ةراشإ هبفف . عسنلا ىلع نيسلا اهلوأ ىنا عبسلا ميدقتب تاياورلا مظعم ىف اذك

 اهريغو عسقلاب دارألا ىف فلتخاو . ىلدتلا بيترت ىلع عسقلا ميدقتب جرختسملا ىف معن بأ دنع عقوو . هميدقتب

 باتمك ىف فنصملا هركذ ثيح هلح ىف اذه طسب ركذنسو ؛ رهشلا نم نيقبي عسقل ليقو رشعلا نم نيض عسنل ليقف
 ىلاعت هللا ءاش نإ فاكتعالا
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 نع ةرابع مالسإلاو ناعإلا نأ ىر فنصملا نأ مدقت ( حلا مالسالاو ناعإلا نع ليربج لاؤس باب )ەلۋ

 رومأب قيدصا ناعإلا نأو امهرب اغت ىضتقي هباوجو مالسإلاو نامإلا نع ليربج لاوس رهاظ ناک ابلف « دحاو ىنعم

 نأ نايب عم ىأ ( نايب و ) هلوق . هتقيرط ىلا ليوأتلاب كلذ درب نأ دارأ « ةصوصخم لامعأ رابظإ مالسإلاو ةصوصخم

 هب سف امب مهتصق ىف هرسف ثيح مالسإلا وه نام إلا نأ دفولل نيب ام عم ىأ « نيبامو ه هلوقو « نيد لمعلاو داقتعالا

 نأ نايفس بأ ريخ هيلع لدو « نيدلا وه مالسإلا نأ ةبآلا هيلع تلدام عم ىأ « هلا لوقو ه هلوقو « انه مالسإلا
 ىنيارفسآلا ةتاوع وبأ لقت دقو . همالك لصحم اذه . دحاو رمأ نامإلاو مالسإلا نأ كلذ ىضتقاف « نيدلا وه نامإلا



 ع ا و م يعم
 مزجلا دحأ مامإلا نعو . هنم كلذ عمس هنأ و , دحاو ىنعم نع ةرابع امهنأب مزجلا ىعفاشلا بحاص ىل زملا نع هحيمحص ىف
 ةادآللا نم ارثكأو « ناريبك نامامإ ةلأسملا ف فنص : ىباطخلا لاقو . ةضراعتم ةلدأ نيلوقلا نم لكل و « امهرياغتب
 دوو . اعم امهبلع قلطي هناف ناعإلا فالخم « اعم لمعلاو داقتعالا ىلع قلطي ال مالسإلا نأ هاضتقمو . اصخلم همالك ىبتنا . انمؤم ماسم لك سیلو ‹ ملسم نمؤم لكف ٠ اصوصخو امومج امهنيب نأ قحلاو . كلذ ىف انيابتو « نيلوقلل
 ريغ لماعلا نآل : اعم داقتعالاو لمعلا لوانتي انه مالسالا ناف 4 انيد مالسالا كل تيضرو إل ىلاعت هلوق هيلع
 لعج : اذه ليربج ثيدح ىلع مالكلا ىف لاقف ىوغبلا دم وبأو ىنزملا لدتسا اذم و . ىضرم ند ىذب سيل دقتعملا
 تسيل لامعألا نال كاذ سيل و « داقتعالا نم نطب امل امسا نامإلاو « لامعاألا نم ىبظ امل اما انه مالسإلا إب ىنلا
 لاق اذهل و « نيدلا ابعامجو دحاو ءىش اهلك ةلم ليصفت كاذ لب « مالسإلا نم سيل قيدصتلا نال الو « نامإلا نم
 مالسالا ريغ غتبي نمو إل لاقو 6 انيد مالسالا كل تيضرو إل ىلاعت و هناحبس لاقو « کنید مكسلعي «SÎ ل
 نم ربظي ىذلاو . همالك یہنا . قيدصتلا ماضناب الإ لوبقلاو اضرلا لع ىف نيدلا نوكي الو « هنم لبقي نلف انيد
 ىنعمب رخآلا مزاتسم امهثم لك نكل « ةيوغل ةقيقح امهنم لكل نأ اك « ةيعرش ةقيقح امهنم لكل نأ ةلدالا عومج
 « لمع اذإ الإ الماك انمؤم نوكي ال دقتعملا كل ذكف « دقتعا اذإ الإ الماك املسم نوكي ال لماعلا نأ كف « هل ليمكتلا
 نيبّتيو . زاجل ليبس ىلع وهف اعم امهتدارإ ىلع امهدحأ قلطي وأ « سكملا وأ مالسإلا عضوم ىف ناعإإلا قلطي ثيحو
 .لجلا نكمأ لاؤس ماقم ىف نكي م وأ اعم ادري مل نإو « ةقيقحلا ىلع الح لاؤسلا ماقم ىف اعم ادرو ناف « قايسلاب دارملا
 فلتخت امبنإ : اولاق ةعاماو ةنسلا لهأ نع ليعامسإلا كلذ كح دقو . نارقلا نم ربظي ام بسحب زاجياوأ ةقيقحلا ىلع
 نع ربلا دبع نب هعبت و رص نب دمت هاكحام لمح كلذ ىلعو . هيف رخآلا لخد امهدحأ درفأ ناف « نارتقالاب امهتلالد
 اوقرف ملأ ةنسلا لهأ نع ىناعمسلا نباو قئاكلاللا هاكحامو « سيقلا دبع ثيدح ىام ىلع امهنيب !ووس مه: رثكألا
 ؟ ةعاسلا ّتم لاؤسلا ىف ليربج لوقب دارملا هنم ريسفت ( ةعاسلا لعو) هلق . قفوملا هللاو ليريج ثيدح ىفام ىلع امهنيب
 رورحب وه ( مب ىنلا نايبد) هلق . ؟ ةعاسلا تقو ملع ىم ىأ رخآ فوذع ريدقت نم ديالو ؟ةعاسلا ملع ىم ىأ
 لاق فيكف « ةعاسلا تقو علب ىنلا نيبي مل : لبق ناف . ةفاضإلاب رورجا لاؤس ىلع فوطعملا ملع ىلع فوطعم هنآل
 أ هلك كح ءىثلا مظعم كح نآل , هقلطأف هنع لوئسملا ثك أ ناي نايبلاب دارملا نأ باوجلاف . هل ٍعظص ىنلا نايبو
 فورعملا ىرصبلا وه ( مهاربإ نب ليعامس] انثدح) هلق . هل انايب هللا الا هملعي ال هناب ةعاسلا ملع ىف مكحلا لمج
 ديجلا دبع نب ريرج ثيدح نم نامقل ةروس ريسفت ىف فنصملا هددوأو ٠ ىميقلا نايح وبأ :انريخأ لاق « ةيلع ناب
 دواد وبأ هاورو « عاقعقلا نب ةرامع نع اضيأ ريرج نع رخآ هجو نم ملسم هاورو . روكذملا نايح ىنأ نع
 رذ ىنأ نعو : ةورف وبأ داز . ةريره يأ نع ةعرز يأ نع مهال ةورف ىبأ نع اضيأ و رج ثيدح نم قاسنلاو
 ةياور نم ثيدحلا اذه رأ ملو . ىلاعت هللا ءاش نإ اهيلا ريشنس دئاوز دئاوف هيفو . اعيمج امهنء هثيدح قاسو ءاضيأ
 دقو « هنع نايح نأ قيرط نم الإ ىراخبلا هحرخت ملو « هنع اذه ريرج نإ وربع نب ةعرز ىأ نع الإ ةريره ىنأ
 لع هيف فالتخال ىراخبلا هجرخي مل امنو . اضيأ دئاوز دئاوف هقايس ینو « باطخلا نب سع ثيدح نم مسم هجرخأ
 ةءامج سمهك نع هاور « باطخلا نب ربع هيأ نع مع نب هللا دبع نع - ةحوتفم ةيناتخت ءاي هلوأ ميلا حت نق نب ىح نع ةديرب نب هللا دبع نع نسحلا نبأ - ةحوتفم ميم البق ةادهم نيسب - سمبك ةيأور هروهشف « هتأ ور ضعب



 ناعإلا باتك -؟ لكلا

 نايثع هاور اذىکو « رمعي نب ىح نع ىميتلا نايلس هعبات و « ةديرب نب هللا دبع نع قارولا رطم هعبات و « ظافحلا نم

 داذ ؛ رمع نع رمع نبأ نع اعم نمحرلا دبع نب ديمحو رمعي نب ىحي نع : لاق هنكل ةديرب نب هللا دبع نع ثايغ نبا

 ىلوأألا قيرطلا نثم الإ اهنم قسي ملو قرطلا هذه لسم جرخأو . ةياور ال ركذ ةرووشملا ةياورلا ىف هل ديحو « اديمح هيف

 « هريغو هحيح ىف ةناوع وبأ امجرخأف رطم ةياور امأف  هضعب ىلا ريشنس ريثكفالتخا ابنيبو : | اهماع قابلا لاحأو

 : تم ق دحأ امج رخ اف ثايغ نب نانع ةياور امأو « هريغو هحيحس ىف مي زخ نبا اهجرخأف ی تلا ناملس ةياور امأو

لع ىلا دنع نحن امنيب : لات رمع نب هللا دبع نع رمي نب ىحم نع هاورف هللا دبع وخأ ةديرب نب نايلس مبفلاخ دقو
 

 ءاطع قيرط نم ةيلحلا ىف معن وبأ هاور اذكو . اضيأ دحأ هجرخأ . هيبأ نع هتياور نم ال رمع نا كاسم نم هلع

 ىو . ىلارطلا هجرخأ رع نب هللا دبع نع حابر ىلأ نب ءاطع قيرط نم ىور اذکو . رمعي نب ىحيب نع ىتاسارخلا

 ىف ةلاوع وبأ هجرحلأ ىلجبلا ريرج نعو . نسح هدائسإو دابعلا لاعفأ قلخ ىف ىراخبلاو رازبلا هجرخأ سن أ نع بابلا

 امهجرخأ ىرعشألا صاع ىنأو سابع نا نعو « حيحصلل حلصي الو ىرمعلا وهو ديزي نب دلاخ هدانسإ نو هحيحص

 . بابلا ثيدح ىلع مالكلا ء انا ىفاىلاعت هلا ءاش نإ اهركذنس دئاوف قرطلا هذه نم لك فو . نسح امههدانسإو دمحأ

 هللاو ٠ راصتخالا قيرطل نيابملا راركتلا نم ارارف اهيلع ةلاوحلا ليوستل اممجرخم ىلا امتوزعو انه امقرط تعج امو

 زوربلاو : هريغب ستلم الو مهنع a ارهاظ ىأ ( سانلل اموي اذراب م یب ىلا ناک ) هلو ٠ قفوملا

 هبامحأ نيب سحب مقلب هللا لور ناك: هلوأ ناف ١ كلذ ناب اهيلا انرشأ ىلا ةورف ا دقو . روبظلا

 :Ls لاق « هاتأ اذإ بيرغلا هف رعب اسلجم هل لمجي' نأ هيلا انيلطف « وه مهيأ ىردب الف بيرغلا ءىجيف

 كلذل جاتحا اذإاهفترسم نوكيو هب صتخي ناك معلا سولج بابحتتسا ىلعرقلا هنم طبذتساو ٠ ىبتتا . هيلع سلحي ناک

 « ىثمي لجر هاتأ ذإ : فنصالل ريسفتلا ىو. E اجر هاتأف ) هلق . هوحنو ميلعت ةرورضل

 لسمو . سند ابسمب مل هبايث نأك احر سانلا بيطأو اهجو ساناا نسحأ لجر لبقأ ذإ هدنع سولجل اناف : ةورف ىبالو

 بايثلا ضايب 9-53 انرلع حاط ذإ ل هللا لوسر دنع موب تاذ نحن ایپ : سع ثيدح یئ سمهك قيرط نم

 ىلإ سلب ع نسا انهن ف الو قتلا ,مأ هيلع ىربال . ا نبا ةياور فو . رعشلا داوس ديدش

 سيل و «رفسلا ءانح هيلع سل : ىمشل هلا ناملسل ةباور ىو . هيذخ ىلع هيفك عضوو هيتبكر للا هیتبکر دنسأف كلي ىنلا

 ىف اذكو « ميم ىلا ىتبكر ىلع هدب عضو مث . ةالملا ىف اندحأ سلجب ا يي ینا ىدب نيب كرب ىح ىطختف « دلبلا نم

 ىلع هلوق ا نأ اولا هذه تدافأف . لپ ىنلا ىتبكد ىلع هدب عضو مث : ىرعشالا ماع ىبأو سابع نبا ثيدح

 ا افالخ مالک لا قسن هال اع ىيطلا هحج رو ةياورلا هذهل ىميتلا ليعمل و ىوغبلا | مزج هب و . متي ىنلا ىل اع دوعي هبذڅن

 ارهاظ ناک ناو اذهو « هنم عتب نم ید نیب لعتلا ةئیرکس لج هنأ لع هل هنال ىشب وتلا هقفاوو « یوونا هپ مزج

 عضاوتلا نم لؤسلل ىغبني امل ةراشإ هيفو « هيلا ءاغصالل هبنم عينص رج ىنلا ذفن ىلع هيدي هعضو نكل قايسلا نم

 ةافج نم هنأب نظلا ىوقيل هرمأ ةيمعت ىف ةغلابملا كلذب دارا اقا لئاسلا ءافج نم ودبي امع حفلا

 نم سيل هنآلو <« هعينص ةءاحملا برغتسا اذملو . مدقت ړل ىنلا ىلا ىهتنا ىتح سانلا طخ اذهل و « بارعألا

 نأ لمتح هناب بيجأ ؟ مهنم دحأ هف عع و5 نفس را هيلع سل اعام وا لهآ

 ةياور ىف كلذك ءاج دف ٠ ىلوأ ىتاثلا اذهو : تاق . نيرضاحلا لوق حيرص ىلإ وأ « هنظ ىلا كلذ ىف دنتسا نوكدب



 ه١ كثدحلا
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 ةرامع ةياور ىف لسم دافأو . اذه فرعنام : اولاقف ضعب ىلا مهضعب موقلا رظنف : اميف ناف ثايغ نب ناهنع
 ءا لاق « هولأسي نأ اوباهف « ىنولس : لب هللا لوسر لاق : هلوأ ىف هدنعف « ثيدحلا اذه دورو ببس عاقعقلا نبا
 لجر هءاج ذإ بطخ مللي هللا لوسر اديب : سمهك نع عيرز نب ديزي قي رط نم هدنم نبأ ةءاور ىف عقوو . لجر
 اهءاضفن ا قفاو نوكي نأ امإف « ةبطخلا لاح ىف ناك لجرلا ءىحب نأ هرهاظو  هتبطخ ىف عقو هلاؤسب محل مآ نأكف -
 ؟ نام الا ام هللا لوسراي :ريسفتلا ف فنصملا داز (لاقف ) هلق . ةبطخلاب ىوارلا هنعربعو اسلاج ردقلا كلذ ركذ ناكوأ

 نأ نيبيل وأ « هرمأل ةيمعتلا ىف ةغل ابم كلذ نوكي نأ لمتحي هناب بيجأ ؟ مالسلا لبق لاؤسلاب أدب فيكف : ليق ناف
 هل وقدعب اضف « ةورف ىلأ ةباور ىف تبث دقف « ديم اوه كلاثلا اذهو : تلق . ىوارلا هلقني مف لس وأ « بجاو ريغ كلذ
 : لاق ؟ دمع اي وندأ : لاق . مالسلا هيلع درف دماي كيلع مالسلا: لاقف طاسبلا فرط نم لس یح سند اهسمب مل هبايثنأك
 لوسراي كيلع مالسلا : لاق نكل «رمع نبا نع ءاطع ةءاور ىف هوحنو . ندا هل لوقيو ارام وئدأ لوقي لاذ اف . ندا
 لاق له تاياورلا تفلتخاف . مالسلا ركذي ملو . ندا لاق ؟ كنم وندأ هللا لوسراي :لاقف قارولا رطم ةياور فو . هلل
 مل هنا ىلع ءانب ىطرقلا لاقو . هنع تكس نم ىلع مدقم هركذ نف مالسلا امأف . ال وأ لس له « هللا لوسراي وأ دمي هل
 هئادنب الوأ أدب هنأب نيتياوزلا نيب عمجمو : تلق . بارعألا عينص عصف ةيمعتلا كاذب دارأ هنإ : دمای لاقو لسی
 بحتسي هنأ هنم طبنتساف « دمعي كيلع مالسلا :لاق هنأ ىطرقلا دنع عقوو . هلا لوسراي هلوقب هبطاخ مث « ىنعملا اذه هاب
 دارفإلا هيف ام] تاياورلا نم هيلع تفقو ىذلاو . ىهتنا . هصيصخت ديرب نم صصخم مث مالسلاب ممعي نأ لخادل
 مالسإلاب ىنثو « لصآلا هنآل ناعيإلا نع لاؤسلا مدق ليق ؟ ( ناميإلا ام ) هل . دمعاو كيلع مالسلا : هلوق وهو
 هلال مالسالاب أدب : عاقعقلا نب ةرامع ةاور ىفو . امهب قلعتم هلل ناسحإلاب ثلثو « ىوعدلا قادصم رهظي هال
 ةدحاو ةصقلا نأ كش الو . قرتلا نم هيف امل ىيطلا اذه حجرو . نطابلا رمآلاب نال نامإلاب ىنو « رهاظلا رمآلاب
 ناسحإلاب ىنثو مالسإلاب أدب هناف قارولا رطم ةياور هيلع لديو «بيترت قايسلا ف سيلو ؛ اهتيدأت ىف ةاورلا فلتخا
 ناعإلا : لاق ) هل . ملعأمش او. ةاورلا نم عقو ريخأتلاو مدقتلاو « دحاو ىف عقاولا نأ قحلاف « ناميإلاب ثاثو
 ناميإلا : باوجلا ناكل الإو « هظفل ىنعم نعال هتاقلعتم نع هلأس هنأ ملع هنأ باوجلا لد ( حلا هللاب نمؤت نأ
 « هب فرتعت نأ ىنعم نمضم هاب نمؤت نأ هلوق ناف « كلذك سیلو , راركنلا موب اذه : ىبطلا لاقو . قيدصتلا
 . نيمضتلا ىوعد ىلا جات الف ءابلاب ىدعي اضيأ قيدصتلاو : تلق . اذدكب افرتعم قدصت نأ ىأ  ءابلاب هادع اذهلو
 . ىوغللا ناميإلا دحلا نمو . ىعرشلا ناميإلا دودحلا نم دارملا لب « هسفنب ءىثلا افيرعت وه سيل : قامركلا لاقو
 ىنلا ابحي لق إل ىلاعت هلوق هنمو « ه رمال اميخفت هنأشب ءانتعالل ناميالا ظفل داعأ اع هنأ رهظي ىذلاو : تلق
 هنأكف ناعإلا هنم لحني نمؤت نأ هلوق نأ ىنعي « ( ممر ىمو ماظعلا حب نم ل باوج ف غ ةرم لوأ اهأشنأ
 قيدصتلا و هللاب نامإلاو « قيدصتلا نامإلا : باوجلا ناكل الإو ٠ صوصخم قيدصت ىعرشلا ناعإإلا : لاق
 قيدصتلا وه ةكتالملاب نامإلا ( هتكنالمو ) هلو . صقنلا تافص نع هزنم لاكلا تافصب فصتم هنأو هدوجوب
 « عقاولا بيترتلل ارظن لسرلاو بتكلا ىلع ةكئالملا مدقو . (نومركم دابع ل ىلاعت هللا مهفصو اک مهنأو مدوجوب
 (هبتكو) هلو . لوسرلا ىلع كلملا لضف نمل كسمتم هيف سيل و « لوسرلا ىلا باتكلاب كاملا لسرأ ىلاعتو هناحبس هنآل
 هتنمض ام نأ و هللا مالك اهنأب قيدصتلا هللا بسكب ناعإلاو « ريسفتلا ىف اه ركذ ىلع ةاورلا قفتاو ءانهليصالا دنع هذه



 ناميإلا باتيك ؟ ۱1۸

 « تاياورلا ةيقب ىف عقت ملو « نيقيرطلا نم ملسمل اذكو « لسرلاو بتكلا نيب انه تعقو انك( هئاقلبو ) هلق ٠ قح

 « روبقلا نم مايقلا ثعبلاب دارملا ليقف « ةرركم ريغ اهنأ قحلاو « ثعبلاب ناعإلا ىف ةلخاد الال ةرركم اهنإ لبق دقو

 ةياور اذه ىلع لديو . كلذ دعب ثعبلاو « ايندلا راد نم لاقتن الاب لصح ءاقالا ليقو « كلذ دعبام ءاقللاب دارملاو

 ءاقللاب دارملا ليقو « سابع ناو سنأ ثودح ىف اذ-كو « « توملا دعب ثعبلاب و توملابو » اهيف ناف قارولا رطم

 ءرملاو ٠ انمؤم تام نمي ةصتخ اهناف « هللا ة رب هسفنل عطقيال ادحأ نأب ىوونلا هبقعتو . ىباطخلا هركذ « هللا ةيؤر

 « مالا سفن ىف قح كلذ نأب ناعالا دا ىملا نأب بيجأو ؟ ناهيالا طورش نم كلذ نوكي فيكف « هل متي مب یردیال

 (هلسرو) هلت . ناميإلا دعاوق نم تلعج ذا ةرخألا ىف ىلاعت هللا ةيؤر تابثإ ىف ةنسلا لهال ةيوقلا ةلدألا نم اذهو

 ىف نيقايسلا نم لكو « « نييبنلاو باتكلاو ةكئالااو , سابع نباو سنأ ثيدح ىف عقوو ؛ «هلسربو » ليصاللو

 ايف نوقداص مهناب قيدصتلا لسرلاب ناميإلاو « سكع ريغ نم لسرلا لمشي نييبنلاب ريبعتلاو « ةرقبلا ىف نآرقلا
 ريغ نم مهب ناميإلا ىف كاذب ءافتكالا ىلع لسرلاو بتكلاو ةكئالاا ف لاجإلا لدو « هللا نع هب اوريخأ

 لزنأ امب لوسرلا نمآ رو ةيآلل قباطم بيترتلا اذهو . نييعتلا ىلع هب ناميإلا بجيف هتيمسآ تبث نم الإ « ليصفت

 « هللا نم ةحرلاو ريخلا نأ دقتلا نم دارملا لب بترتال واولا تناك نإو روكذملا بيترتلا ةبسانمو ( هر نم هيلا

 هلق . سالما مهنيب و هللا نيب ةطساولاو « ءايبن الا مهنم كلذل قلتملاو « هدابع ىلا هبتكلزتأ نأ هتحر مظعأ نمو

 ركذ ليقف رخآلا ثعبلا امأف « رخآلا مويلاو » رمع ثيدح ىف سلو « رخآلا د ريسفتلا ىف داز ( ثعبلاب نمؤتو )

 نم وأ دوجولا ىلا مدعلا نم جا رخإلا ىلوألا : نيترم عقو ثعبلا نإل ليقو « بهاذلا سمأ مهلوقك اديك أت رخآلا

 امأو . رارقتسالا لسع ىلا روبقلا نوطب نم ثعبلا ةيئاثلاو « ايندلا ةامحلا ىلا ةقلعلاو ةفطنلا دعب تابمالا نوطب

 هيف عقي امب قيدصتلا هب ناميإلاب دارملاو « ةدود#لا ةنمزالا رخآ وأ ايندلا مايأ رخآ هلال كلذ هل ليقف رخآلا مويلا

 ىو ىميتلا ناولس ةياور ىف ثعبلا ركذ دعب ةعبرالا ركذي حيرصتلا عقو دقو . رانلاو ةنجلاو نازيملاو باسحلا نم

 ١ اضيأ ةورف ىب ةياور ف ىهو « ءردقلاب نمؤتو » انه هجر خّتسم ىف ليعامسالا داز : (ةدئاف) .اضيأ سابع نبا ثيدح

 ردقلاب نمؤتو » ىميتلا نايلسو سمك ةياور ىفو « « هلك» هلوقب هدك أو « عاقعقلا نب ةرامع ةياور نم ممل اذكو
 نأكو«« هللا نم هرمو هواحو د ةدايزب رمع نبا نع ءاطع ةباور ىف وهو ؛ سابع نبا ثيدح ىف اذدكو «هرشو هريخ

 « دعب دجويس ثعبلا نال « هب نمؤي امم رخآ عون هنأ ىلا ةراشإلا ثعبلا ركذ دنع «نمؤتو » ظفل ةداعإ ىف ةمكحلا

 ؛ نآرقلا ىف هراركت رثك اذهل و « رافكلا نم هركشي ناك نم ةرثكل هركذب هبونتللو ٠ نآلا دوجوم هلبق ركذ امو

 ماتهالا لصخ « فالتخالا نم هيف عقيام ىلإ ةراشإ اهنأكردقلا ركذ دنع « نمؤتو » ظفل ةداعإ ىف ةكحلا اذكهو

 ةريخألا ةياورلا ىف هلوقب اديك أت هداز مث هرمو هولحو هرشو هريخ » هلوقب لادب الاب هررق مث « نموت ةداعاب هنأشب

 اذإ « اردقو اردق حتفلاو رسكلاب هردقأ امحتفو لادلا فيفختب ءىثلا تردق : لوقت ردصم ردقلاو . « هلا نمو

 « دجوي هنأ هيلع ىف قبسام دجوأ مث . اهداحيإ لبق اهئامزأو ءايشألا ريداقم ماع ىلاعت هللا نأ دارملاو . هرادقم تطحأ

 نم فلسلا ناك هيلعو « ةيعطقلا نيهاربلاب نبدلا نم مولعملا وه اذه , هتدارإو هتردقو هلع نع رداص ثدحم لكف

 نم كلذ ىف ةصقلا ٍلسم ىور دقو « ةباحصلا نمز رخاوأ ىف ردقلا ةعدب تثدح نأ ىلإ « نيعباتلا رايخو ةباحصلا

 تقلطناف لاق « ينهجلا دبعم ةرصبلاب ردقلا ىف لاق نم لوأ ناك : لاق رمعي نب ىح نع ةديرب نبا نع سمبك قيرط



۱۱۹ 
 كثيدحلا ۵٠
 ا ج ا ل
 هللا نأو « كلذ لوي نم ءىرب هنأب هريخأف كلذ نع هلأس هن أو « رمع نب هللا دبعب امبعاتجا ركذف « یریجلا دیحو انآ
 املاع ”ىرابلا نوك راكنإ ةبردقلا نم فئاوط نع تالاقملا ف نوفنصملا ىكح دقو . المع ردقلاب نمؤي مل نم لبقيال
 الو« بهذملا اذهضرقنا دق : هريغو ىطرقلا لاق . امن وک دعب اهملعي ااو ‹ مهنم ابعوقو لبق دابعلا لامعأ نم ءىشب
 امو  اهعوقو لبق دابعلا لاعفأب ماع هللا نأ ىلع نوةبطم مويلا ةيردقلاو : لاق ٠ نب رخأتملا نم هيلا بسني ادحأ فرعن
 الطاب ابهذم هن وك عم وهو « لالقتسالا ةبج ىلع مهنم ةعقاوو محل ةرودقم دابعاا لامفأ نأب مهمعز ىف فلسلا اوفلاخ
 « ثدحلاب مدقلا قلعت نم ارارف دابعلا لامفأب ةدارإلا قلعت او ركنأف مهنم ن ورخأتملا امأو . لوألا بهذملا نم فخأ
 هئمضت ام فالخ دوجولا ىف عقي نأ زوحيأ : هل لاقي ىنعي . مصخ معلا ىردقلا لس نإ : ىعفاشلا لاق ام نوموصخ هو
 قايسلا رهاظ : ( هيبفت ) . كلذ نع هللا ىلاعت « لبجلا ةبسن همزل زاجأ نإو « ةنسلا لهأ لوق قفاو عنم ناف ؟ ملعلا
 هاب نمآ نم ىلع ناميإلا قالطاب ءابقفلا تك ا دقو « ركذ ام عيمجم قدص نم ىلع الإ قلطيال ناميإلا نأ ىضتقي
 عسيمج لخديف « هبر نع هب ءاج امبو هدوجوب ناميإلا هب دأرملا هللا لوسرب ناميإلا نآل « فالتخا الو « هلوسرو
 نوكيف هللا ةفرعم ةدابعل اب دارملا نوكي نأ لمتحب : ىوونلا لاق ( هللا دبعت نأ ) هلق . ملعأ هللاو . كلذ تحت ركذام
 عيبمج هيف لخديف « اقلطم ةعاطلا ةدابعلاب دارملا نوكي نأ لمتحيو « مالسالا ىف اهلاخدإل اهيلع اهريغو ةالصلا فطع
 , ديعبف لوألا لاتحالا امأ : تلق . ماعلا ىلع صاخلا فطع نم اهريغو ةالصاا فطع نوكي اذه ىلعف « فئاظولا
 نأ » هلوقب انه ربع ثيدح ىف ربع دقو « ةيندب و ةيلوق لامعأ وهف مالسالا امأو ‹ ناميإلا تاقلعتم نم ةفرعملا نأل
 اذه. و « نيتدابشلاب قطنلا بابلا ثيدح ىف ةدابعلاب دارملا نأ لع لدف « هلا لوسر ادم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ دہشت
 الا جتحم ملو « ائيش هب كرشنالو » هلوقب امض وب نأ جاتحا ةدابعلاب ىوارلا ربع املو . ىتاثلا لامحالا عفد نيبت
 دبعت نأ هلوقل صاخ باوجلاو « مالسالا ةيهام نع لأس هن ال ماع لاؤسلا : ليق ناف . كلذ اهم ازاتسال سمع ةياود ىف
 ردصملا نيب قرفلا ةتكنل كلذ نأ باوجلاو . دعت نأ ناسحإلا ىفو « نمؤت نأ ناميإلا ىف لاق اذكو « دهشت وأ
 هدروأ ةاورلا ضعب نأ ىلع . نامز ىلع لديال ردصملاو « لابقتسالا ىلع لدت « لعفت نأ , نال « لعفلاو نأ نيبو
 دارملا سيلو « سنأ ثيدح ىف اذكو « هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش » لاق ثايغ نب نمنع ةياور ىف , ردصملا ةغيصب انه
 دقو « نيفلكملا نم مهبشأ نم قحو مهقح ىف كسلا نيعماسلا ميلعت دارملا لب , كلذب هصاصتخا دارفإلاب هتبطاخمب
 « ضرف نكي مل هنأ لاتحاب مهضعب باجأ ؟ جحلا ركذي مل مل : ليق ناف ٠ « مهيد سائلا ملعي » هرخآ ىف هلوقب كلذ نيبت
 ثيدح ىف ىميتلا ناءاس قي رط نم ملسم طرش ىلع ىذلا هدانساب ناميإلا باتک ىف هدنم نبا هاور امب دودرم وهو

 نأ لمتحي هرمع رخآو « هلوطب ثيدحلا ركذف « هلي هللا لوسر ىلا ءاج ملي ىنلا رمع رخآ ىف الجر نا ٠ هل وأ رمع
 لازا دعب ءاج امن ] هن أكو ‹ تام ربشأ هثالث نود ليلقب همودق دعب مث « هتارفس رخآ الاف عادولا ةجح دعب نوكي
 ماعلا لاوس زاوج هنم طبنتسيو . طبضنتل « دحاو سلجم ىف  ةقرفتم اهغلب ىتلا نيدلا رومأ ريرقتل ماكحالا عيمج
 ىلع ليلدلاو . هيسن امإو هنع لهذ امإ ةاورلا ضعب نكل « ركذ دقف جحلا امأو « عماسلا هيلعيل لئاسلا هلبجي ال ام
 اذككو ءاليبس هيلا تعطتسا نإ تيبلا جحنو » سمبك ةياور ىنف « ضعب نود لامعألا ضعب ركذ ىف مهفالتخا كلذ
 ملو « بسح ةاكرلاو ةالصلا ركذ سماع ىنأ ثيدح ىفو « موصلا ركذي مل ىناسارخلا ءاطع ةياور ىو « سنأ ثيدح ىف
 جحنو هلوق دعب دازو ؛ عيمجا هتياور ىف ىميتلا نابلس ركذو . نیتداہشلا ىلع ادیرم سابع نبا ثيدح ىف ركذي
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 لاق « ةاكزلا قؤتو ةالصلا مقتو» هتياور ىف قارولا رطم لاقو . « ءوضولا ممشتو ةبانج لا نم لسلغت و رمتعتو »

 «ةبوتكملا» لسم داز (ةالصلا عقتو ) هلق . هريغ هطبضي ملام طبض ةاورلا ضعب نإ هانلقام نيبتف « مالسالا ىرع ركذف
 نا إل ىلاعت هلوق عابتالو <« ةضورفملاب ةاكرلا ىف ربع هناف « ةرابعلا ىف نئفتلل ةيوةكملاب ربع امو . ةضورفملا ىأ

 ةفاضإ ريغ نم ناضمر لوق ىلع هب لدتسا ( ناضمر موصنو ) هل . ( اتوقوم اباتک نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا
 نسحب نسحأ لوقت « ردصم وه ( ناسحالا ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ مايصلا باك یدال ناو هلا ريق

 لوآلاو « عفنلا هيلا تلصوأ اذإ نالف ىلا تنسحأ و « هتنقتأ اذإ اذك تنسحأ لوقت هريغب و هسفنب ىدعتي و . اناسحإ

 ةدابعلا ناسحإو « هفت ىلا هصالخاب نسع الثم صلخلا نأب ىاثلا ظحلي دقو . ةدابملا ناقت] دوصقملا نأل دارملا وه
 نأ امهعفرأ : نيتلاح ىلا باوجلا ىف راشأو « دوبعملا ةبقارمو اهب سبلتلا لاح لابلا غارفو عوشخلاو اهيف صالخإلا

 رضحتسي نأ ةيئاثلاو ‹ كارب وهو ىأ « هارت كنأك» هلوق وهو هنيعب هارب هلأكى تح هبلقب قحلا ةدهاشم هيلع بلغي
 دقو « هتيشخو هللا ةفرعم امهرمشب ناتلاحلا ناتاهو . « كارب هناف » هلوق وهو ‹ لمعيام لك ىري هيلع علطم قحلا نأ

 هانعم : ىوونلا لاقو . سنأ ثيدح ىف اذكو « هارت كن أك هللا ىثخ نأ » هلوقب عاقعقلا نب ةرامع ةياور ىف ربع

 نسحأف « كاري امئاد وهف هارت كن وكل ال كارب هنوكل « كارو هارت تنكاذإ ةروكذملا بادآلا ىعارت امنإ كنأ
 نم ردقلا اذهو : لاق . كارب هناف ةدابعلا ناسحإ ىلع رمتساف هارت نكت مل ناف : ثيدحلا ريدقتف « هرت مل نإ و هتدابع

 زاكو نيكلاسلا ةيغبو نيقيدصلا ةدمع وهو « نيملسملا دعاوق نم ةمبم ةدعاتو « نيدلا لوصأ نم ميظع لصأ ثيدحلا
 نيحلاصلا ةسل اجب ىلا قيقحتلا لهأ بدن دقو « ب امت وأ ىلا ملكلا عماوج نم وهو « نيحملاصلا بأدو نيفراعلا

 ىف هيلع املطم هللا لازبال نمي فيكف « مهنم ءايحتساو مهل امارتحا ص اةنلا نم ءیشب سبلتلا نم اعنام كلذ نوكيل
 ءاش نإ نامقل ريسفت ىف اذهل ديزم یتآبسو « هريغو ضايع ىضاقلا اذه لصأ ىلا قبس دقو . ینا ؟ هتينالعو هرس

 كاذف متلي ىا ةيؤر امأو ‹ ةعقاو ريغ راصبالاب ايندلا ىف هللا ةيؤر نأ ىلع ثيدحلا قايس لد : ( هيبذت ) . ىلاعت هللا

 : «اوتومت ىتح کبر اورت نل کن اودعاو » تلم هلوقب ةمامأ ىنأ ثيدح نم هتياور ىف لسم حرص دقو ‹ رخآ ليلدل

 نكن مل ناف هربدقتو « ءانفلاو وحلا ماقم ىلا ةراشإ هيف : لاقف ملع ريغب ثيدحلا ليوأت ىلع ةيفوصلا ةالغ ضعب مدقأو

 لبجلل اذه لئاق لفغو . هارت ذئنيح كناف دوجومب سيل كن أك ىتح كسفن نع تينفو اًئيش  رصن مل ناف ىأ -

 باوج همعز ىلع هنوكل « اموزجم ريصي هنال « فلآلا فوذحم « هارت » هلوق ناكل معزام دارملا ناكول هنأ نع ةيب رعلاب

 فالخ ىلع موزجملا لعفلا ىف !متابثإ نأ ىعدا نمو « فلآلا فذحن ثيدحلا اذه قرط نم ءىثث ىف درب لو ‹ طرشلا

 طابترا ال هنالاعئاض « كارب هناف و هل وق ناكل احيحص هاعدا ام ناك ولف اضيأو . انه ةرورض الذإ هللا راصي الف سايقلا

 نايلس ةياور ىف كلذكو « كارب هناف هارتال نا كناف » اهظفل ناف سميك ةياور هليوأت دسفي امو . هلبق ام هل

 مل ناف » ةورف ىبأ ةياور ىفو « روكذملا ليوأتلا باكترا ىلع لمح ىذلا نوكلا ىلع ال ةيؤرلا ىلع ىننلا طاسف « ىميتلا

 داز ( ةدئاف ) . ملعأ هلاو . مدقتملا ليوأتلا لطبي اذه لكو « سابع ناو سنأ ثيدح ىف هوحو « كارب هناف هرت

 ىف ةورف وبأ دازو « ةئالثلا ةبوجألا نم باوج لك بقع « تقدص ه لئاسلا لوق عاقعقلا نب ةرامع ةياور ىف لسم

 رطم ةياور ىفو «ءهقدصيو هلأسي هل انيجعف ١ سمبك ةياور فو «هانركنأ تقدص لجرلا لوق انعم ايلف , هتياور

 لعأ هنأكهقدصي وهو هلأسي وهو اورظنا ٠ سنأ ثيدح و « هقدصي فيكديلا اورظناو هلأسي فک هلا اورظنا د
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 ش تقدص : هل لوقي « تكي هنا لوسر لعب هنأك٠ اذه لثم الجر انيأرام : موقلا لاق » ةديرب نب ناملس ةياور ىفو « هنم

 فرع نم لئاسلا اذه سيل و , هتبج نم الإ فرعيال كي ىنلا هب ءاجام نال كلذ نم اوج اع ] : ىطرقلا لاق « تقدص

 كلذ نم اوبجعتق « هيف قداص هنأب هربخع هنأل هنع لأسي امم فراع لاوس لأسي وه مث , هنم عاملاب الو لي ینلا ءاقاب

 « عاقعقلا نب ةرامع هياور ىف هب حرصو ؟ ةعاسلا موقت ىتم ىأ ( ةعاسلا ىم ) هلق . لعأ هللاو . كلذل دعبتسملا بجعت

 «هبجم مف كتف » ةورف ىبأ ةياور ىف دازو . ةيفان ءام » ( امنع لؤسملا ام) هلق . ةميقلا موي دارملاو « دبعلل ماللاو

 ناك ناو اذهو « نلا ديكأتل ةدئاز ءابلا ( ملعأب ) هلق . « لؤسملا ام « لاقف هسأر عفر مث اثالث هجي لف داعأ مث

 « هلا الإ املعيال سمخ » دعب هلوقل اهيلعب رثأتسا ىلاعت هنا نأب ملعلا ىف ىواستلا دارملا نكل ماعلا ىف ىواستلاب ارعشم

 دا رمل ا ناف « مكنم لجر نم هب ملعأب تنكام » هلوق ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا رخاوأ ىف بيكرتلا اذه ريظن یایسو

 هللا الإ نملعي ال بيغلا نم سمخ « هللا ناحبس » لاقف انه سابع نبا ثيدح ىفو « هب ملا مدع ىف ىواسآلا اضيأ

 . صقت كلذ ىف نوكي الو « هلعي ال هناب حرصز ملعيال امع لس اذإ ملاعلا نأ هنم طبنتسي : ىوونلا لاق .ةيألا الت مث

 نع لاؤسلا نع نيعماسلا فك لاؤسلا اذه دوصقم ىطرقلا لاتو . هعرو ديم ىلع اليلد كلذ نوكي لب « هتبت م نم

 انه ركذ ام باوجلا لصح ايلف «ثيداحألاو تايآآلا نم ريثك ىف درو اي اهنع لاؤسلا اورثكأ دق مہلال . ةعاسلا تقو
 . اب اولمعيو نوعماسلا اهيلعتيل ةبوجألا جارختسا اب دارملا ناف ةيضاملا ةلئسآلا فالخع « اهتفرعم نم سأيلا لصح

 كنم اب ملعأب تسل هلوق نع لدع ( لئاسلا نم ) هلق . نكمب ال ام هتفرعم نكم ام ليصفت ىلع ةلئسألا هذه. هبنو
 باوجلاو لاؤسلا اذه : (ةدئاف) . كلذكو بف لئاس لكو لؤسم لك نا ىأ « نيعماسلل اضي رعت ميمعتلاب رعشب ظفل ىلا

 نايفس انثدح : هرداون ىف ىديملا لاق . الؤسم ليريجو الئاس ییع ناك نکل )لی ریجو ميرم نب ىبيع نيب عقو
 ضفتن اف لاق « ةعاساا نع لي رعج ممم نب ىسيع لأس : لاق ىعشلا نع ءاجر نب ليعمسإ نع لوغم نب كلام انئدح

 ظ « كثدحأس نكلاو » ريسفتلا فو ( اهطارشأ نع كربخأ سو ز هلق . لئاسلا نم ملعأب اهنع لؤسملا ام : لاقو هتحنجأب

 «انددرتف اب هربخاف اهترامأ نع قر يخأف لاق سمبكة اور ىفو ؛ « ام فرعت تامالع اهل نکل و ۃورف ىفأ ةياور ینو

 , كريخأسو هلوقبأدتبا هنأب امهنيب عمجي و ؛ تارامآلا نع هلأس لئاسلا وأ تارامآلا رك ذب هأدتب | له ددرتلا لصخ

 ء اهطارشأ نع كنأبن تش نإ نكلو ه اهظفاو ىميتلا نايلس ةياور كلذ ىلع لدي و . ىلرخأف : لئاسلا هل لاقف

 اهنأو ىرخاألا ةياورلا نم طارشألا ليصفت لصح دقو « ىنثدخ , دازو سابع نبا ثيدح ىف هوو « لجأ لاق

 ثيدحتلا نأ تاياورلا فالتخا نم دافتسيو « مالقأو مفك نيتحتفب طش عمج ةزمهلا حتفب ىهو « تامالعلا

 : نيمسق ىلع ةعاسلا تامالع : ىطرقل! لاق . احالطصا ث.دحلا لهأ اهني رياغ امو. دحاو ىنعم ءاينالاو رابخإلاو

 . ةيراقم كلتف ام.رغم نم سمشلا عولط لثم ريغلا امأو . لوألا انه روكذملاو . هريغ وأ . داتعملا عون نم نوكي ام

 ققحتب راعشالل اذاب ريبعتلا ( تدلو اذا ) هلق . لعأ هللاو . كلذ ىلع ةقباسلا تامالعلا انه دارملاو ةقياضم وأ اهل

 طارشألا ليق ناف . ةاعرلا لواط”و ةمآلا ةدالو ويدقتلاو « ىنعملا ىلا ارظن طارشألل انابب ةلمجا هذه تعقوو ,عوقولا ٠

 نكمل ابو ركل هامل شرقت دق هناي 5 دامكلا تناغأ + نانا انو حصألا ىلع ةثالث هلقأو عمج

 اعإو .٠ كاذاكق اء رسب 9 ن هزمت ناك دإو 5 هجي هب موقت الأ ىعشلا مال نأ ¢ ىددع نم اذو عوفوب مرحلا 000 الأ 60 0

 ملعأ هللاو . ثدحلا حلطصم ماع ىف ررقملا وه اک ضيرملا ةغيصب اذه لث رک ذب

 يرالا بف # ١ ج ١١ - م



 ناميالا باتك ۔ ۲ ( 1
 عيمج ىفو . طرشلا ظفلا ةرثكلا عمج دقفل وأ « فراعملا ىف ال تاركنلا ىف وه امن ةرثكلاو ةلقلاب قرفلا نل و أ

 باوجلاو . باوصلا نع دعب امل نانثا عملا لقأ نأ ىلا رئاصلا لوقلا ليلد اذه نأب بيج ولو ء رظن ةيوجألا هذه

 ‹ لواطتلاو ةدالولا ركذ انه هنأل اهنم نينا ىلع رصتقا ةاورلا ضعب امو « الث طارشألا نم روكذملا نأ ىضرملا

 اهظفل ةعزخ نبا قاسو اهدانسإ لسم جرخأ ىتلا رشب نب دم ةباور ىفو « ةافحلا سؤرتو ةدالولا ركذ ريسفتلا فو
 , عاقمقلا نب ةرامع اهركذ اذكو « ةيلع نبا قيرط نم ىليعامسالا جرختسم ىف اذك و , ةثالثلا ركذ نايح ىلأ نع

 ةياور ىفو « ثايغ نب ناثع هقفاوو طقف لواطتلاو ةدالولا ركذ سمك ةياور ىنف « سمع ثيدح ىف كلذ لثم عقوو

 تداو اذإ ) هلق . ماع آو سابع نبا ثيدح ىف تركذ اذكو « ىتاسارخلا ءاطع هقفاوو ةثالثلا ركذ یمیتلا نابلس

 « « ىرارسلا ىنعي ه دازو هلثمرشب نب دمحم و « مع ثيدح ىف اذكو « ثنأتلا ءاتب « اهتبر » ريسفتلا فو ( امر ةمآلا
 ءامإلا ١» ثايغ نب ناهثع ةياور ىفو « ةورف ىبأل هوحنو « ار دلت ةأرملا تيأر اذإ » عاقعقلا نب ةرامع ةياور فو

 : نيتلا نبا لاق « كلذ ىنعم ىف اثيدحو اع دق ءاملعلا فلتخا دقو . ديسلا وأ كلاملا برلاب دارملاو . عمجا ظفلب « نهبابرأ
 لاق لوألا : لاوقأ ةعبرأ ىه اذاف لخادت الب اهبتصخل دقو « ةلخادتم امنكل اهركذف « هجوأ ةعبس ىلع هيف فلتخا

 اهدلوتساو ةيراجلا لجرلا كلم اذاف « مهيرارذ ىسو كرشاا دالب ىلع هلهأ ءاليتساو مالسالا عاستا هانعم : ىلاطخلا

 دارملا هنوك ىف نكل : تلق . نيرثكاالا لوق هنإ : هريغو ىوونلا لاق « اهديس دلو هلال امر ةلزنم اهنم دلولا ناك

 عقو ىرارس مذاختاو مهي رارذ یس و كرشلا دالب ىلع ءاليتسالاو « ةلاة1لا نيح ادوجوم ناك ءامإلا داليتسا نال . رظن
 هرسف دقو « ةعاسلا مايق برق عقيس ام عقب ملام عوقو ىلا ةراشإلا ىضتقي مالكلا قايسو « مالسإلا ردص ىف هرثكأ.

 كولملا ندلي ءامالا ناب مبضعب هبجوو « برعلا مجعلا دلت نأ : لاق لوآلا نم صخاب هجام نبا ةياور ىف عيكو

 اوناك لوالا ردصلا ىف ءاسؤرلا ناب هبرقو « ىبرحلا ميهاربال اذهو « هتيعر ديس كلملاو ةيعرلا ةلمج نم مالا ريصتف

 « سابعلا ىب ةلود ءانثأ ىف اهيس الو ألا نكفنا « رئارحلا ىف نوسفانتيو ءامإلا ءطو نم ابلاغ نوفكتتسي
 امل هنآل « زاجم اهدلو ىلع اهتبر قالطإ ناب مهضعب هبجوو . كلذ ىلع دعاسنال دق ثيناتلا ءاتب ابتر ةياور نكلو

 مث ريغص وهو الوأ دلولا ىسي دقف رثكاذإ ی لا ناب مهضعب هصخو « كلذ هيلع قاطأ هيبأ توم اهقتع ىف ایس ناک

 وأ اهمدختسيف ؛همأ اهنأ رعشي الوهو وأ« اب افراع اهيرتشيف دعب اهيف همأ ىسن مثاكلم لب اسيئر ريصي و ريكيو قتعی

 ىلع لمخ لسم دنع ىهو « ابلعب ةمالا دلت نأ د تاياورلا ضعب ىف ءاج دقو . اهجوزتيو اهقتعي وأ ةءوطوم اهذختب
 رثكيو مدالوأ تاهمأ ةداسلا عيبت نأ ىناثلا . تاياورلا قفنتل ىلوأ وهو كلاملا لعبلاب دارملا ليقو « ةروصلا هذه
 لبجلا ةبلغ طارشالا نم نوكي ىذلاف اذه ىلعو « كلذب رعشي الو اهدلو امرتشي ىح ةدلوتسملا كالملا لوادتيف كلذ
 « اهيلع لما حلصي الف اهيف فلتخم ةلأسملا هذه : لبق ناف . ةيعرشلا ماكحألاب ةناهتسالا وأ دالوألا تابمأ عیب ميرحتب
 هناف « اهلح لاح ىف اهعيبك ةيقافتا ةروص ىلع لمح نأ حلصي : انلق « زاوجلاب لئاقلا دنع ةنا مسا الو لبج ال هنآل
 لب « دالوآلا تابمأب همأ دلولا ءارش د صتخمال : ىوونلا لاق « هلبق ىذلا طم نم وهو كلاثلا . عامجالاب مارح

 نيترودلا ىف ةمآلا عابت مث ٠ انز وأ حاكتب اقیقر وأ « ةبيش ءطوب اهديس ريغ نم ارح ةمآلا دلت نأب نهريغ ىف روصتي
 ىرارسلاأ دارملا م الو . اهتبا وأ اهنبا ا. رتشي ىتح یدیالا ىف رودتو احيحص اعيب
 بسلا ةاهإلا نم هتمأ ديسلا ةلماعم همأ دلولا لماعيف دالوألا ىف قوةعلا رثكي نأ عبارلا . ليلد ريغب صيصخت هن ال



 * ةجوألا هجوأ اذهو « ةقيقح نوكيف ىبرملا برلاب دارملا وأ . كلذل اذاجم امر هيلع قلطأف . مادختسالاو برضلاو
 هلصحمو . ةبرغتسم لاوحألا داسف ىلع لدن امتوكعم نوكت ةلاح دارملا نأ ىلع لدي ماقملا نالو « همومعل ىدنع

 بسانم وهو . ايلاع لفاسلاو ايب ىبرملا ريصي ثرع رومالا ساكعنا دنع اممايق برقي ةعاسلا نأ ىلا ةراشإلا

 ىلع ليلد هيف سيل : ىوونلا لاق امهدحأ : ( نامبنت ) . ضرالا كولم ةافحلا ريصت نأ ىرخألا ةمالعلا ىف هلوقل

 ةمالع لعج اذإ ءىثلا نآل « نيرمآلا نم لكل هب لدتسا نم طلغ دقو « هزاوج ىلع الو دالوالا تابمأ عيب ميرحت

 كلاما ديسلا ىلع برلا قالطإ نم ثيدحلا اذه ىف ام نيب عمجم : ىناثلا . ةحابإ الو رظح ىلع لدي ال رخآ ءىش ىلع

 كبر قسا كير ءىضو كبر معطأ مدحأ لقيال » ٠7 ميحصلا ىف وهو رخآلا ثيدحلا ىف ام نيبو « اهر » هلوق ىف

 « ديسلا هنع ىهلا فو « ىبرملا انه برلاب دارملا وأ ةغلابملا ليبس ىلع جرخ .انه ظفللا نأب « ىالومو ىديس لقيلو

 اوران نانا لوط ق اراش ىأ ( لواطت ) هلق . هب لوسرلا ريغب صتخ وأ « رخأتم هنع ىبنلا نأ وأ

 ليصألا ةياور ىف عقوو « ةدحوملا مضي مهبلاو . ضاقو ةاضقك عار عمج ءارلا رضب وه ( لبالا ةاعد ) هلق . هب

 « مهلا ءاعر ملسم ةياور ىف اک ةفاضإلا مدع عم وأ هايشلا ركذ عم هجتي امتإو لبإلا ركذ عم هجتيالو اهحتفب

 « دوسلا لبإلا ىنعي لبإلا ةفص الأ ىلع رسكلا زوحبو ةاعرلا ةفص اهنأ ىلع اهمض زوي ىراخبلا ةياور ىف مہلا ميمو

 مهاب ةاعرلا فصوو « معنلا رمح نم ريخ » ليقف لثملا ام برض ىتلا رجلا اهريخو « دنع ناولآلا رش اهنإ ليقو

 لمح نأ ىلوألا : ىطرقلا لاقو « هتقيقح فرعت ملاذا مهم وبف آلا مهيأ هنمو « باسنالا ولوج مهنال امإ

 ةافح سانلا رشح د تلي هلوقك مهل ءىش ال مهنأ هانعم ليقو < مهئاولأ بلاغ ةمدآلا نال ناولآلا دوس مهنأ ىلع

 ةفاضإ اهنأ ىلع لمح : تلق . مه ءىش ال لاقي فيكف « لبإلا مه بسن دق هنآل « رظن هيفو : لاق « امج ةارع

 . هسفنب ىعرلا رشابي نأ لقف كلاملا امأو ٠ ةرجألاب هريغل ىعرب ىعارلا نأ بلاغلا وه اذهو « كلم ال صاصتخا

 موهفصو ىف ةغلابم كلذ مهل ليقو . مكبلا مصلا : هتياور ىف لليعامسألا داز , ةارعلا ةافحلا ناكاذاو : ريسفتلا ىف هلوق

 سوءر هلوق . ةميلس مهساوح تناكنإو مهيد ما نم ءىش ىف مراصبأ الو مهعامسأ اولمعتسي مل ىأ « لبجلاب

 هب حرص اک ةيدابلا لهأ مهب دارملاو « هلثم ةورف ىنأ ةياور ىو « ليعامسإلا هب حرصو < ضرألا كولم ىأ سانلا

 فو . ريغصتلا ىلع ةلمهملا نيعلاب وهو ٠ بيرعلا : لاق ؟ ةارعلا ةافحلا ام : لاق . هريغو ىميتلا نابلس ةياور ىف

 ءراصمألا ىف روصقلا مذاختاو طبنلا حصفت نيدلا بالقنا نم » اعوفرم سابع نبا نع ةرمج ىأ قيرط نم ینارطلا

 رثكق ربقلاب دالبلا اوكلمتي و مالا ىلع ةيدابلا لهأ ىلوتسي نأب لاحلا لدبت نع رابخإلا دوصقملا : ىطرقلا لاق

 رخألا ثيدحلا هنمو . نامزالا هذه ىف كلذ اندهاش دقو . هب رخافتلاو ناينبلا ديبشت ىلا مهمه فرصتتو مهلاومأ

 نک ىلا ت انما یا اا ام وادا هو «عكل نبا عكل ايندلاب سانلا دعسأ نوكي ىح ةعاسلا موقتال »

 فذحو . سمخ ةلمج ىف لخاد ةعاسلا تقو مع ىأ ( سمخ ىف ) هلق « حبحصلا ىف امهالكو « ةعاسلا !ورظتت اف هلهأ

 ىو « تايآ عسل ةلمج ىف ةبالا هذ نوعرف ىلا بهذا ىأ €( تايآ عسن ىف ال ىلاعت هلوق ىف اک غئاس راج لا قلعتم

 ىف دحل عمطمال : ىطرقلا لاق « هتلاالا ملعب ال بيغلا نم سمخ ىف ىه : لاق ؟ ةعاسلا ىف لاق ١ ىناسارخلا ءاطع ةياور

 ( هالا اهلعيال بيغلا حافم هدنع وال ىلاعت هللا لوق لب ىنلا رسف دقو « ثيدحلا اذه ةسنخلا رومألا هذه نم ءىش لع
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 نامالا باتكك ۔ ۴ ۱۲€

 . ہا وعد ىف ابذاک ناك قلب هللا لوسر ىلا هدنسم ريغ اهنم ءىش لع ىعدا نف : لاق < حيحصلا ىف وهو سنا هذهب

 ىبلا دبع نبا لقن دقو . ملعب كلذ سيلو ىداع مآ نع ناكاذإ هريغو مجنملا نم زوحي دقف بيغلا نظ امأو : لاق
 .ىث لك لع م كيبن ىتوأ : لاق دوعسم نبا نع ءاجو ‹ كلذ ىف اهئاطعإو لعجلاو ةرجآلا ذخأ ميرحت ىلع عامجإلا

 هنأ ةباحصلا ضعب نع هيوحنز نب ديح جرخأو « دحأ امهجرخأ هوحن اعوفرم رمع نبا نعو . سنخلا هذه ىوس
 بيغ كلذ ادع امو  ةيآلا هذه التو - سمخ بيغلا امتإ : لاقف هيلع ركت أف هروبظ لبق فوسكلا تقوب ملعلا ركذ
 ىلع بترتي املةمالل اداشرإ كلذب ماتهالل لاؤسلا ىلع ةدايز باوجلا نمضت : ( هيبت ) . موق هلهجمو موق هملعي
 ميظع ناك اذإ لعفلا نأب ىيطلا باجأ ‹ كردحلا ىف اک رصح ةادأ ةبآلا ىف سيل : ليق ناف . ةحلصملا نم كلذ ةفرعم

 بابسأ ىف ركذ ام ظحول اذا امس الو ٠ ةيانكلا ليبس ىلع رصحلا هنم مهف نأشلا عيفر لعفلا هيلع ىنبني امو رطخلا
 هللاب هصاصتخاو كلذب مهملع نن ةيآلا نم دا_ىلا نأب رءشيف . ثيغلا لوزن لع نوعدي اوناك برعلا نأ نم لوزلا
 (ادغ بلكت اذ ام سفن ىردتاموإل ىلاعت هلوق ىف نزلا ىلا تابثإلا نع لودعلا ىف ةمكللا : (ةدئاف) . ىلاعت و هناحبس
 لك نع كلذ ىنتتا اذاف » ةليحت ءىثلا لع باستك١ ةياردلا ذإ ٠ ميمعتلاو ةغلابلل للعلا نود ةياردلاب ريبعتلا اذكو
 مالك نم اصخلم ها . ىلوأ باب نم كلذ ريغ لع ىلع اهعالطا مدع!ناك مع ىلع هنم عقت ملو اهتاصتقع نم هنوك عم سفن
 ىلا لسملو . ةرامع ةياور ىف اذكو « ىليعامسإلا كلذب حرصو ؛ ةروسلا رخآ ىلا ةيآلا الت ىأ (ةيالا ) هلق . ىبطلا
 ريصقت وهف ( ماحرإلا إ) ىلا : هلوق نه ريسفتلا ىف فاؤملا دنع عقوام امأو . ةورف ىبأ ةياور ىف اذكو (ريبخ) هلوق
 هوقو اوذخأف  ريسفتلا ف داز ( هودر : لاقف ربدأ مث) لو . اهلك بألا الت هنأىلا دشرب قايسلاو « ةاورلا ضعب نم
 نارمع نع تبث دقو « عمسي وهو هترضح ملكتي و هاديف يلب ىنلا ريغل لثمتي نأ زوج كلملا نأ هيف . « ائيشاوري ملف
 نأ دارأ » ليعامسالل و « ملعيل  ريسفتلا ف (سانلا ملعب ءاج) هو ٠ ملعأ هللاو . الملا مالك عمسي ناک هنآ نيصح نبا
 « کنم لجر نم هب ملعأب تنك ام قحلاب ادم كعب ىذلاو , ةورف ىنأ ةياور ىو « ةراهمل هلثمو « اولأست ملذا اويلعت

 سانلا ملعيل ءاج ليج اذه ها ناحبس : لي ىنلا لاق هقي رط رن مل ايلف ىلو مث » ماع ىبأ ثيدح ینو « ليدبجل هناو
 ضمن مث » ىميتلا ةياور ىفو « « ةرملا هذه نوكت نأ الإ « هفرعأ انأو الإ طق ىنءاجام هديب دمحم سفن ىذلاو « مهيد

 اذه ؟ اذه نم نوردت له : لاقف . هيلع ردقن ملف بلطم لك هانبلطف « لجرلاب ىلع : قب هللا لوسر لاقف « لوف
 یتح هتفرع امو ٠ هذه یتیم لبق ىناتأ ذنم ىلع هبشام هديب ىسفن ىذلا وف « هنع اوذخ « کنید مكلعيل کاتا ليدبج
 ملعيل اج ء هلوق فو ؛ تابئآلا تاقثلا نم وهو : تلق . « هنع اوذخ » هلوقب ىميثلا نابلس درفت نابح نبأ لاق « لو

 ىف ببسلا ناك هن آل « یزاجم لی رج ىلا ملعتلا دانساو ‹ حيرصتلاب الا درفت اف ةدايزلا هذه ىلا ةراشإ « مهيد سانلا
 ذهوسقلا نأ دعب هنأشب ةباحصلا رمخأ رب ىنلا نأ ىلع تاياورلا هذه تقفت او . هنع ذخآلاب سأ كلذلف « باوجلا
 : لاق مث ايلم تشیلف : رمع لاق  قلطنا مث , سمك ةباور ىف رمع ثيدح نم هريغو ملسم دنع عقوام امأو . هودجي
 نأب حارشلا ضعب نيتياورلا نيب عمج دقف « ليربج هناف : لاق « ملعأ هلوسرو هللا : تلق ؟ لئاسلا نم ردنا غا
 . سلجلا كلذ ىف هنكل و « تقو ىنعم دعب كلذب مهلعأ مب ىنلا نأكف . هفارصنا دعب انامز ىأ « ايلم تشب » هلوق
 نأو « فيحصتلااهبف مهضعب ىعدا نكل « اثالث تثبلف ٠ ىذمرتلاو ىئاسنلا ةياور ىف هلوق حما اذه ىلع ركمي نكل
 ةناوع فأ ةياور ىف ناف « ةدودرم ىرعدلا هذهو , فلآ الب بتيكت اهنآل , ائالث ٠ تيبئاف امءيم ترغص ءايلم ه
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 لجرلا بلط ىف اوهجوت نيذلا عم امإ مات ن ناک لب « سلجلا ىف لِي ىنلا لوق رضح مل رع نأ نش دلا نيب ىووتلا

 رابخإلا قفتي ملو « لاحلا ىف نيرضاخلا ب ىنلا ريخأف ٠ هل ضرع ضراعل عجر نم ع م عجري ملو رخآ لغشل وأ

 فالخم ٠ هدحو هل باطخلا هجوف « رمعاي ىل لاقف , هلوقو « ىنيقلف ٠ هلوق هيلع لدي و « مايأ ةثالث دعب الإ رمعل
 ا تا لب ىنلا نأ ىلع اهانركذ ىلا تاياورلا تلد لوألا : ( تاهيبنت ) . نسح عمج وهو « لوالا هرابخ]

 عقوام امأو ٠ ر لكن ذا سس لسور روس 3 ر لاخلا غاز الإ نع
 ىف لز' هلوق ناف < ىلكلا ةيحد ةروص ىف لزن ليريجل هنإو » ثيدحلا رخآ ىف ةورف ىب قيرط نم ىقاسنلا ةياور ىف

 رصن نب دم هجرخأ دقو «  دحأ انم هفرعيام ه E ‹ مو ىلكلا ةيحد ةروص

 « کنید مدلعيل ءاج لی ربج هناف » هرخآ ىف لاف نالا هم هت روخأ ىذلا هجولا نم هل نامإإلا بانك ف ىزورملا

 لع مكللعي » هلوق ىف: رينملا نبا لاق ىناثلا . تاياورلا اب اهتقفاومل ةظوفحما ىه ةياورلا هذهو . بسح

 رهتشا دقو « العم هامس دقف كلذ عمو « لاؤسلا ىوس هنم ردصي مل ليربج نال « . اميلعتو اءلع ىمسي نسحلا لاؤسلا نأ

 باوجلاو لاؤسلا ل يف يف دئنلا نل تيدحلا اذه نم ذخزي نأ نكتو « مما تمن لاؤنلا نمح : : محلوق

 : ىيطلا لاقو . ةئسلا ملع لمج نم هنمضت امل ٠ « ةنسلا مأ هل لاقي نأ حلصي ثيدحلا اذه : ىطرقلا لات كلاثلا . اعم

 الال , ةحتافلاب هحاتتفا ىف نآرقلاب ءادتقا « ليلا رو مس املا اک ىزحلا هے نتسا ةتكنلا هذمل

 . ةنطابلاو ةرهاظلا تادابعلا فئاظو عيمج ىلع ثيدحلا اذه لمتشا : ضايع ىضاقلا لاقو . الامجإ نآرقلا مولع تنمضن
 ا ا نم فکر نا الخ نوما ا لارعأ نمو آل امو ار اھا لاک نم
 هتركذ ىذلا نأ عم « هيلع مالكلا ىف لوقلا تعبشأ اذملو : تلق . هنم ةبعشتمو هيلا ةعجار اهلك ةعيرشلا مولع نا ىح
 وبأ لاق ) هلق . قفوملا هاو . راصتخالا قيرط فلاغأ ملف « ليلق هنمضتب امل ةبسنلاب هنكل اريثك ناك ناو
 الك رومألا هذه ىلع لمتشملا لماكلا ناعإلا ىأ « ناعإلا نم هلك كلذ لعج » فلؤملا ىنعي ( هللا دبع
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 1 [ ۷ ثيدحلا رظا ]
 ءامهريغو ليصآألاو رذ ىنأ ةياور نم طقسو ‹ تقولا ىنأو ةميرك ةياور ىف ةجرت الب وهاذك ( باب ) هلق

 هلاخدإ حصي الف « ثيدحلا اذه اهب قلعتيال  ناعإإلا نع ليربج لاؤس ىنعي  ةمجرتلا نآل : لاق لوألا ىوونلا حجرو
 ىذلا بابلا نم لصفلا ةلزنمي وهف ةمجرت الب باب ١ ظفل تبث نإ هنآل « نيتل احلا ىلع انه متيال قلعتلا ىنن : تلق . هيف
 . « انيد هلك كلذ لعج » ةجرتلا ىف هلوقب قلعتي هنكل < نيعتم هب هةلعتف تبي مل نإو . هب قلعت نم هل دب الف « هلبق

 هل ةجح ال : ليق ناف  ناعإلا وه نيدلا نوكب فلؤملا دارم متيف لقره ثيدح ىف اناما نيدلا ىمس هنأ قلعتلا هجوو



 ناعالا باتك - ۲ ۱۲٦

 اک ءایبن الا بتك نم هئارقتسا نع هب ربخأ امت ]و « هداهتجا لبق نم هلاق ام هنأ باوج اف « لقره نع لوقنم هنآل , هيف
 نبا ىلا هاقلأو ىبرعلا هن اسلب' هنع! ربع نايفس وب أو « ىورلا هناسلب هلات لقربف اضيأو . ىضم اميف هانررق

 لا سلا نيو ىنعمو اظفل ےس هنأ ىلع لدف « هركتي ملو هنع هاورف - ناسللا ءالع نموهو - سابع

 بانك ىف هقاسو « انه هضرغب اهقلعتل ةعطقلا هذه ىلع ىحولا ءدب ىف هيلع انملكت ىذلا ليوطلا نايفس ى أ ثيدح
 ملعأ هللاو . انه هدروأ ىنلا دانسإلا اذهب امات دابجلا

 هني ريتا نم لضف بسا - ۹
 لا لوسر تسع : لوقي کک تسمم لاق اغ نوک ا وأ اشو - ۲

 تالا قا ا ف . سانل نر ثار هيو نهي ملا عي لاا »لوق ب

 كلم لکی ناو ل. هتقاوب نأ كشوب | ىلا لوح یک رعارك تا ملا ف کو نو ١ هيأ و را

 تكف او هک دعا س تل اذإ دلا نإ الأ . مرات هضارأ ىف لل یہ ن الأ ١| یہ

ESبقا يهو  » 

 [ ٠٠۵۱ : هنرط  ه؟ ثيدحلا ]

 ثيدح دروأ اذبلف « ناعإلا تالكم نم عرولا نأ نيب نأ دارأ هنأك ( هنيدل ًاربتسا نم لضف باب ) هۆ

 . ىعداولا نوميم نب دلاخ ةدئاز ىبأ مساو « ةدئاز ىبأ نبا وه ( ءابركز انثدح ) هلق . ناعإلا باوبأ ىف بابلا
 ىبالو . امتمإ ىلوو ةفوكلا نامنلا لخد دقو . نويفوكد انسالا لاجرو .روبشملا هيقفلا ىعشلا وه ( ماع نع ) هلو

 هب بطخ ريشب نب نامهنلا نأ ىعشلا نع - ىاز هرخآو ةلمهملا ءاحلا حتفب وهو - ب زيرح ىلأ قيرط نم هحص ىف ةناوع

 ةدحاو نيدلبلا ةرمإ ىلو هناف « نيترم هنم عم هنأب امهنيب عمجمو . صمح هب بطخ هنأ ممل ةياور فو « ةفوكلاب

 لوسر تمم : لوقي هينذأ ىلا هعبصاي ناعنلا ىوهأو » هيف ءايركز قيرط نم ليعامسإلاو ملم دازو < ىرخأ دعب
 ليلد هيفو < هلي هللا لوسر نم هعامس حصي ال ناهنلا نإ هعبت نمو ىدقاولا لوقل در اذه فو « لوقي ړل هللا

 ىفهرأ و ‹ سيلدتلاب فوصوم ءاب ركزو « نينس نامت ناهنللو تام ع ىنلا نآل زيمملا ىصلا لمحت ةص ىلع

 N Ns وعشلا نع هتيأ ور نم امهريغو نيحيحصلا
 نع هوري مل ثيدحلا اذه نأ ىلادلا وربع وبأ ىعدا : (ةدئاف ) . 20 هسيلدت نم نمآألا لصخ « ىعشلا انثدح ءايركذ
 یف رامعو ربع نبإ ثيدح نم هانيور دقف الإو < ملسف حص هجو نم دارأ ناف < ريشب نب نامنلا ريغ متلي ىنلا

 اهديناسأ كل اول و ل كلا

 نحر هک ن ةع اس ]ناما نضر دش لات اكسل ىعشلا ريغ نامنلا نع هوري مل هنأ اضيأ ىعداو . لاقم
 نع روهشم هنکل « ىتاربطلا دنع برح نب كامسو < هريغو ةناوع ىفأ دنع ريمع نب كلملا دبعو « هريغو دحأ دنع

 لوقي بطخ ريشب نب نامنلا تمم لات رماع ( انئدح ) لاه ءايرك ز نع : ( ۲۷۰ : + ) دحآ دنم ىف وهو )١(



 ۱۴۷ ه۲ ثيدحلا
 هداتسإ ىراخبلا قاس دقو « نوع نب هللا دبع نييرصبلا نم هنع هاورو ‹ نييفوكلا نم مج عمج هنع هاور ىعشلا

 نيب لالحلا ) لوق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةدئاف نم هيفام ىلا ریشنسو < دواد وبأ هقاسو « هظفل قسي ملو عويبلا ىف
 نيعلا ديدشتب تالعفم نزوب ( تامبثم امي و ) لوق . ةرهاظلا امهتلدأب امهفصوو امهنيع ىف ىأ ( نيب مارحلاو
 « تاتشم د ىليصألا ةياور ىفو . نييعتلا ىلع امكح هب نيبتي مل ام اهريغب تب.ش ىأ « ملسم ةياور ىهو ةحوتنملا

 ةدحوم اهنأ ىنعملاو « نوع نبا ظفل وهو « هجام نبا ةياور ىهو ةروسكم ةفيفخ نيعو ةحوتفم ءاتب تالعتفم نزوب

 . « تاہم اشتم امهنيب و » ظفلب هيف ىراخبلا خيش معن ىلأ نع ىرادلا هاورو « نيضراعتم نيج و نم هبشلا تبستك |

 سانلا نم ريثك ىرديال د ظفلب ىذمرتلا ةياور ىف امضاو ءاجو « اہکح ملعبال ىأ ( سانلا نم رشک اهماعيال ) ہلوق
 ‹ نودوتجلا مهو سانلا نم ليلقلل نكل نكم اهبكح ةفرعم نأ « ريثك» هلوق موهفمو « ما رجلا نم مأ ىه لالحلا نمأ

 ( تابندشملا تا نف ) هلق . نيليلدلا دحأ حبجرت مه ربظي ال ثيح مهل عقت دقو « مهريغ قح ىف اذه ىلع تامبثلاف
 عمج مضلاب « تاهبشلا» ليعامسإلاو ملسم دنع نكل ابلبق ىتلا ريظن ةاورلا نيب ابظفل ىف فالتخالاو « اهنم رذح ىأ

 نال « هيف نعطلا نم هضرعو صقألا نم هنيد أرب ىأ « ةءاربلا نم لعفتسا نزوب زمهلاب ( أريتسا ) هلق . ةهيش
 هشاعمو هبسك ىف ةمشلا "قوتي مل نم نأ ىلع ليلد هيفو ٠ هيف نعطي نم لوقل ملسي مل تاهيشلا بانتجاب فرعي مل نم
 ىف عقو نمو ) هلو ٠ ةءورملا ةاعارمو ندلا رومأ ىلع ةظفاحلا ىلإ ةراشإ اذه ىفو « هيف نعطلل هسفن ضرع دقف
 ليقو . دودرم وهو « ميرحتلا ليقف تاہشلا كح ىف فلتخاو . ةاورلا فالتخا نم مدقتام اضيأ امف ( تاهيشلا

 اهدحأ : ءايشأ ةعبرأ تاشلا ءاملعلا هب رسفام لصاحو . عرشلا لبق ابف فالخلاكو هو . فقولا ليقو « ةهاركلا
 هنال هوركملا ىمسم اهب دارملا نأ املا « ىلوآلا نم ةعزتنم ىهو ءاملعلا فالتخا امنا « مدقت ا ةلدالا ضراعت
 لك نم نيفرطلا ىواستم ىلع هلمح نأ اذه لئاق نك الو « حابملا اهب دارملا نأ اهعبار « كرتلاو لعفلا ابناج هب ذتحي

 لعفلا حجار « هتاذ رابتعاب نيفرطلا ىواستم نوكي نأب « لوألا فالخ مق نم نوكي ام ىلع هلم نكمي لب « هجو
 نيب ةبقع هوركملا : لوسقي ناك هنأ هنع ىرابقلا هخيش بقانم ىف رينملا نبا لقنو . جراخ سمأ رابتعاب كرثلا وأ

 قرطت هنم رثكتسا نف « هوركملا نيبو هنيي ةبقع حابملاو « مارحلا ىلا قرطت هوركملا نم رثكتسا نف « مارحلاو دبعلا
 نم امف اهظفل قسي ملو اهدانسإ لسم ركذ قيرط نم نابح نبا ةياور هديؤيو . نسح عزنم وهو . هوركملا ىلا
 ناك هيف عترأ نمو « هئيدو هضرعل ًاربتسا كلذ لعف نم 5 لالحلا نم ةرتس مارحلا نيبو مكنبب اولعجا » ةدايولا

 مرح وأ هوركم ىلا !ةلطم هلعف لؤي نأ ىثخم ثيح لالحلا نأ ىنعملاو «هيف عقي نأ كشوب ىلا بنج ىلا عترملاك

 ىضفي وأ قحتسي الام ذخأ ىف عقوملا باستكالا ةرثك ىلا جوع هناف ؛ تابيطلا نم الثم راثكإلاك « هب انتجا یغبنی

 ىل نبظي ىذلاو . نايعلاب دهاشم ةداعلاب مولعم اذهو . ةيدوبعلا فقاوم نع لاغتشالا هيفام لقأو « سفنلا رطب ىلإ

 : سانلا فالتخاب كلذ فلتخمو ءادارم هجوالا نم لك نوكي نأ دعبي الو « هركذأسام ىلع لوألا هجولا ناحجر

 هلودو « لبق ررقت اک هوركملا وأ حابملا نم راثكتسالا ىف الا كلذ هل عقي الف كحل ا زيبمت هيلع خيال نطفلا ملاعلاف

 ىلع ةأرج هيف ريصت هوركملا نم رثكتسملا نأ نخ الو . لاوحآلا فالتخا بسحب ركذام عج ىف ةيبشلا هل عقت

 نم ناك اذإ مرحلا ىهملا باكترا ىلع مرحلا ريغ ىبنملا باكترا هدايتعا هلمع وأ « ةلجلا ىف ىهملا باكترا

 ىف عقيف عرولا رون نادقفل.بلقلا لظم ريصي هنع ىل ام ىطاعت نم نأ وهو هيف ةبسشل كلذ نوكي وأ . هسنج



 ا ا ناعيإلا باتك - ؟ ۱۴۸
 ثيدحلا اذه ىف ىعشلا نع ةورف ىنأ ةياور نم عوببلا ىف فنصملا دنع عقوو ٠ هيف عوقولا رتخم مل ولو مارحلا
 عقاوي نأ كشوأ مثإلا نم هيف كي ام ىلع أرتجا نمو « كرتأ هل نابتسا امل ناك مثلا نم هيلع هبشام كرت نف د
 لمجلا ءاقب زاوج ىلع رينملا نبا هب لدتسا : ( هيبنت ) . هيلا ترشأ اک لوآلا هجولا حجري اذهو « نابتسا ام
 لع درلا دارأ وأ « ضعب نود ضعب قح ىف لمج هنأ هب دارأ نإ الإ ء رظن كلذب لالدتسالا فو « مقل ىنلا دعب
 باوج فوذحم ىراخبلا خسن عیج ىف اذكه ( ىعري عارك ) هلق . مسعأ هللاو . لاق ام لمتحف سابقلا ىركنم
 هيف ىراخبلا خيش معن ىنأ نع ىرادلا ةياور ىف فوذحلا تبث دقو « ةيطرش «نم » تبرعأ نإ طرشلا
 الف ةلوصوم ىراخبلا قابس ىف « نم ١ بارعإ نكي و « ىعري ىعارلاك « مارحلا ىف عقو تاجا ىف عقو نمو » لاقف
 حح ىف فوذحلا توبثل ىلوأ لوآلاو « ىعري عار لثم تاببشلا ىف عقو ىذلاو ريدقتلاذإ « فذح هيف نوكي
 ىلع تدرو ةفن أتسم لج « ىعري عارك» هلوقف اذه ىلعو < فل ئم ا اهنم هجرخأ ىلا ايركذ قيرط نم هريغو لسم
 ليثقلا صاصتخا ىو . لوعفملا مسا ىلع ردصملا قلطأ ‹ ىمحلا ىلاو . بئاغلا ىلع دهاشلاب هيبنتلل ليثقلا ليبس
 مهنذإ يغب امف ىعري نم نودعوتي ةصتخم نكامأ مهشاوم ىعارمل نومحي اوناك برعلا كولم نأ ىهو « ةتكن كلذب
 كلذ نع دعبي كلما اضرا بقارملا ةيوقعلا نم فئاخلاف « مدنع روهشم وه اب رب ىنلا مل لثف « ةديدشلا ةبوقعلاب
 ىعو و هنم برقي بقارملا فئاخلا ريغو . هرذح دتشا ولو هل لسأ هدعبف « هنم ءىش ىف هيشاوم عقت نأ ةيشخ ىملا
 ىف بصخلا : عقيو هيف وه ىذلا ناكملا لحم, وأ « هرايتخا ريغب هيف عقتف ة”ذافلا درفنت نأ نمأي الف « هبناوج نم
 نأ مهضعب ىعدا : ( هيبنت ) . همراحم هامحو < اقح كلملا وه ىلاعتو هناحبس هتاف . هيف عقب نأ هسفن كلمي الف ىلا
 دنع عقوام الإ هليلد ىلع فقأ ملو « ىادلا وربع وبأ كلذ ىح « ثيدحلا ىف جردم هنأو « ىعشلا مالك نم ليثقلا
 لوق نم لثملا ىردأ ال : ثيدحلا رخآ ىف نوع نبا لاق « ىعشلا نع نوع نبا ةياور نم ليعامسإلاو دوراجلا نا

 اومزج دق تابثآلا نال . اجردم هنوك مزلتسي ال هعفر ىف نوع نبا ددرتو : تلق . ىعشلا لوق نم وأ لب ىنا
 - ىعشلا نع ةورف ىبأك-ةاورلا ضعب ةياور نم لثملا طوقس كاذكو . هيف مهضعب كش حدقي الف « هعفرو هلاصناب
 لبقام ريصيل « مارحلا ىفعقو » هلوق ىراخبلا فذح ىف رسلا وه اذه لملو . ظافح مهال « هتبثأ نميف حدقي ال
 للا توبث اذكو « ةضاملا نابح نبا ةياور جاردإلا مدع ىوقي امو . جاردإلا ىوعد نم لسيف هب اطبت رم لثملا

 نم « هضرأ ىف ١ طقس (همراع هضرأ ىف هللا ىح نإ الأ ) هلق . اضيأ رساي نب رامعو سابع نبا ةياور ىف اعوفرم
 ىبنملا لعف مراحلاب دارملاو « رذ بأ ريغ ةياور ىف « هللا ىح ناو الأ » هلوق ىف واولا تقبلو « ىلمتسملا ةياور
 هيبنتلل الأ » هلوقو . مراحلا لدب ىصاعملاب ريبعتلا ةورف ىبأ ةياور ىف عقو !ذهلو « بجاولا رومأملا كرت وأ مرحلا
 اهب ربعو « خضم ام ردق ىأ ( ةغضم ) هلق . اه وادم نأش مظع ىلع ليلد اهريركتو اهئداعإ نو « اهدعب ام ةمح ىلع
 ءىش لك صلاخو « ندبلا ىف ام صلاخ هنآل وأ , رومآلا ىف هبلقتل ابلق بلقلا ىمسو « ةيؤرلا ىف بلقلا رادقم نع انه
 , عراضملا ىف مضتو امهنيع حتفب وه « تدسف اذا ه و « تحلص اذإ ه هلوقو . اب ولقم دسجلا ف عضو هلال وأ « هبلق
 اذاب ريبعتلاو ٠ هوحنو فرشل ةمزال ةئيه حالصلا هل راص اذإ اقافو مضي وهو ٠ حلص ىضام ىف مضلا ءارفلا ىحو
 ملصت ريمألا حالصب و « ندبلا ريمأ هنال كاذب بلقلا صخو . انه اك نإ ىنع ىتأت دقو « ابلاغ عوقولا ققحتل
 بسكلا بيطل نأ ىلإ ةراشإلاو « هحالص ىلع ثحلاو « بلقلا ردق مظعت ىلع هيبنت هيفو . دسفت هداسفب و « ةيعرلا



 ة٣ ثيدحلا
۱۳۹ 

 ىلاعت هلوق هنمو « بلقلا ىف لقعلا نأ ىلع هب لدتسيو . هيف هللا هيكر ىذلا مهفلا نم هب قلعتملا دارملاو . هبف ارثأ
 ىف الإ « ةفضم دسجلا ىف ناو الأ » اهوأ ىتلا ةدايزلا هذه عقت مل : ( ةدئاف ) . هرارقتسا لح هنا بلقلاب هنع ربعو . لقع ىأ : نورسفملا لاق  بلق هل ناك نمل ىركذل كلذ ف نإ ) ىلاعت هلوقو ( اهب نولقعي بولق محل نوكتف ل
 دهاجم هعب انو « هنع روكذملا ايركز نيحيحصلا ىف اهب درفت امنإ  ىعشلا نع تاياورلا ثك أ ىف ىه الو ؛ ىعشلا ةياود

 اهتسانمو 6 مقسلاو ةحصلاب داسفلاو حالصلا نع هتاياور ضعب ىف ربعو . ىناربطلا دنع هريغو ةريغمو « دمحأ دنع
 اذه نمأ ءاباعلا مظع دقو . ندبلا داع هناآل « بلقلاب ناك ام وه عوقولاو ءاقتالا ىف لصآلا نأ ىلا رظنلاب اهابق امل
 : امهو ناروبشملا ناتيبلا هفو « دواد ىبأ نع لقت اک ماكحآلا ابياع رودت ةعبرأ عبار هودعف ثيدحلا

 هيربلا ريخ لوق نم تادنسم تالك ادع ندلا ةدمع

 همذب "نلمعاو « كينعي سيل ام عدو ؛ دهزاو « تاهبشملا كرتا

 ميضعب هكعجو « سانلا ىديأ ىف ايف دهزا , لدب « ثيدحلا . . هوبنتجاف هنع کتی ام » دع دواد ىلأ نع فورعملاو
 نال : ىطرقلا لاق « ماكحألا عيمج هدحو هنم عوني نأ نكم هنأ لإ ىبرعلا نبا راشأو « ىناثلا فذح ةثالث ثلاث
 . هيلا ماكحألا عيمج درت نأ نكم انه نف « بلقلاب لاعألا عيمج قلعت لعو : هريغو لالحلا نيب ليصفتلا ىلع لمتشا
 ناعتسملا هللاو

 ناعولا نم سجا دادأ بسا س (٭*
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 ال سيلا دبع دقو نإ : لاق "م ٠ نير هش همم ”تقأف . ىلام نم اس تل لجأ تح ىدنع تا : لاق « هريريم
 ريغ  دفولاب وأ  _ماوقلاب ابحر لق . ةعيبر :اولاق-؟ هذولا نم وأ - وقنا نم : لاق يلي ینا ا
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 ند اوطمت ناو ‹ ناضمَر مايصو داك زا هاتيإو ١ ةالصلا ماقإو ؛ هللا لوسر ادم ناو هللا ال هلإ ال نا ةداهش

 : لاقو _ ريمملا : لاق ام رو  تفزألو ؛ ريقنلاو < ءابدلاو ؛ متنلا درع: عبرا نع مانو . سجا منخل e 2و 5 39 0 : هرم < هے م
 کارو نم رم اوربخأو ؛ نهوظنحا

 ( ةرج ىبأ نع) ولو . ابيرق ناعإلا نم هنوكهجو ركذنسو . رك ذلاب ارز كارما نك نأ نش ةا نبع 8 الإ انه دري ملو  مدقت دق دعاوقلا نم هريغ نآلو انه ركذي مل جحا نال . دعب هيفو « سمخ ىلع مالسالا ىنب د عي دح ىف ةروكذملا ىلا مالسإلا دعاوق دارملاو ءاخلا حتفب انه ىور هنإ ليقو . ةبآلا ( هسمخ هنن ناف ءىش نم متمنغ ام نأ اولعاو ا ىلاعت هلوقب دارملا وهو « ةمجعملا ءاخلا مضي وه ( ناعإلا نم سخا ءادأ باب ) هلو
 ىرابلا جه * ١ ج ۱۷ - م



 نم « ةدحوملا حتفو ةمجعملا داضلا مضي ىعبضلا دلخم نب حون نب نارمع نب رصن همساو « مدقت اک ءارلاو مبجلاب وه

 ونب مهل لاقي نطب لئاو نب ركب فو « ىطاشرلا هب مزج اك سيفلا دبع نم نطب مثو ارغصم هلوأ ضب ةعيدض ی
 حون ةمجرت ىف هدنم ناو ىتاربطلا ىور دقف ‹ ىراخبلا حارش نم مهلا ةرمج انآ تسع مو دقو اضيأ ةعيبض
 ةعببر ريخ : لاقف . ةعيبر ةعيبض نم : لاق ؟ تنأ نم : هل لاقف لر هللا لوسر ىلع مدق هنأ ةرمج ىبأ دج دلخم نبا
 ةبعش نع ردنغ ةياور نم معلا ف فنصملا نيب ( سابع نبا عم دعقأ تنك هلو ٠ مهنم تنأ نيذلا ىجلا مث سيقلا دبع
 ةمجرتلا لصأ : حالصلا نبا لاق « سانلا نيبو سابع نبا نيب مجرتأ تنك ه هظفلو هل سابع نبا مارك ] ىف ببسلا

 هغلبيو هيلع ىنخ نم ىلإ سابع نبا مالك غلبي ناكهنأو ؛ كلذ نم معأ انه ىدنع وهو « ةغلب ةغل نع ريبعتلا
 ماحزلا ىف قرف الف « هريرس ىلع هعم اسلاج ناك هناآل < ربظأ ىناثلا : تلق . مبف روصقل وأ ماحزل امإ « مهمالك

 ليقو « مهنع مجرتي نم لي ىذلا هفرط ىف ةرمج وبأ ناكو ريرسلا ردص ىف ناك سابع نبا نأ ىلع لمح نأ الإ امهنيب
 ناك سابع نبا نأ ىلع ليلد هيف : ىطرقلا لاق « اب سابع نبال مجرتي ناكف ةيسرافلا فرعي ناك ةرمج ابأ نإ
 نيتلا نبا هنم طبنتساو . ىتأيس اک ماكحألا باتك رخاوأ ىف ىراخبلا هيلع بوب دقو تلق . 3 ةمجرتلا ىف تكي

 كلذ هؤاطعإ نوكي نأ لايتحال « رظن هيفو « ىلام نم امبس كل لعجأ ىح » هلوتل لعتلا ىلع ةرجألا ذخأ زاوج

 ىف لصأ وه : هريغ لاقو . جحلا ىف احرص فندملا دنع ىتأيس اك جلا لبق ةرمعلا ىف اهآر ىتلا ايؤرلا ببسب ناك
 ثيدحت ىف ببسلا ةبعش نع ردنغ قيرط نم ملسم نيب ( سيقلا دبع دفو نإ : لاق مث ) هلق . لمتسملا ثدحلا ذاختا

 « رجلا ذيبن نع هلأسل ةأرما هتتأف : «سانلا نيبو » هلوق دعب لاقف « ثيدحلا اذ ةرج ىنآل سابع نبا
 برشت ال : لاق « ىنطب رقرقتف هنم برشأف اولح اذيبن e ا و يسم

 نإ سابع نبال تلق : لاق ةرمج ىنأ نع ةرق قيرط نم ىزاغملا رخاوأ ىف فئصسلل و . لسعلا نم ىلحأ ناكنإو هنم
 دقو عتق ناف دا نأ نخ سنراللا تشان موق" تيلاج ترک ا نإ اار رک ا دشا رجل

 نأ بسان رارجلا ىف ذابتنالا نع ىبنلا ىلع لمتشي مهثيدح ناكو سيقلا دبع نم ةرج وب أ ناك املف ءسيقلا دبع

 ةديرب ثيدح نم تبأث دور كارا احلا جرحت خسن هفلبب مل سابع نبا نأ ىلع ليلد اذه ینو . هل هركذي

 صيصنتلا نع هب اينفتسم ليلدلا رك ذي نأ ىتذللل نأ ىلع ليلد هيف : ىطرق" لاق . هريغو لاسم دنع بيصحلا نبا

 ( دفولا نم وأ « موقلا نم : لاق متم ىنلا اوتأ الر هلق . ةجحلا عضو اريصب لئاسلا ناكلذإ ايتفلا باوج ىلع

 فرغأ و كبك نيف هوز ةزق اما مسيل رد نم وأ ةرج وأ امإ « ةاورلا دحأ نم كشلا

 . دفاو مدحاو ءاظعلا قل ىف مدقتلل ةراتخلا ةعاملا دفرلا : ىوونلا لاق . سابع نبا نم كشلا : لاقف ىنام كلا

 نع ا e رشع را اونا نوروكذملا سيقلا دبع دفوو : لاق

 ثراحلاو موح ص نب ورمعو كلام نب (۱) ةدي زمو نابح نب ذقنمو روك ذملا جش الا وهو ذئاع نب رذنملا مهتم ىمسو

 شع ملو : لاق «نيتلمهم ءاحو ةمومضم داصب 061 ثراحخلاو مامه نب ةديبعو بيعش نا

 ن سيق دواد ىبأ ننس ىو « 222ةورج نب ةبقع مهنم دعس نبأ ركذ دق : تلق . نيقابلا ءامأ ىلع عبقتلا لوط دعب

 ٠ عقوو « مق نب مهجلا ةمثيخ ىبأ نبا خيراتو رازبلا دنسم ىفو ٠ تامهمملا ىف اضيأ بيطخلا هركذو ىدبعلا ناهتلا

 )١ ( ةورج نب ةبطع » ةخسن ى : قالوب ةعط شماه ىف ( ۲ ) « ةديرب هةخسن ىف : قالوب,ةعبط شماه ف «



 ۱۳۱ ا
 ميعن بالا ةفرعملا فو « ىدبملا متسرلا ةبيش ىب نباو دمحأ ىدنسم ىفو « همسي مل نكل اضيأ لسم حيمص ىف هركذ
 نأ نم ركذ امو . ددعلا نم نوقابلا ةتسلا ءالؤبف . ىدبعلا سماع نب عرازلا ىراخبلل بدآلا فو « ىدبعلا ةيريوج
 داصو نيعب وهو ىرصعلا دوه قيرط نم هدنم نبال ةفرعملا فو « هليلد ركذي مل ابكار رشع ةعبرأ اوناك دفولا

 هباصأ ثدح مقلم هللا لوسر انب : لاق ةديزم همال هدج نع سيقلا دبع نم نطب رصع ىلإ ةيسن نيتحوتفم نيتلمبم

 برقو بحرف ابك ار رشع ةثالث قلف رع ماقف «قرشملا لهأ ريخ مث بكر هجولا اذه نم كل علطبس ه مل لاق ذإ
 هاور امامأو . افدترم وأ بكار ريغ ناكنيروكذملا دحأ نوكي نأ نكميف « سيقلا دبع دفو اولاق ؟ موقلا نم : لاقو

 وهو - ىحابصلا  ءاه ءارلا دعب و ةيناتحتلا ةانثملا نوكسو ةمجعملا ءاحلا حتفب  ةريخ ىبأ قيرط نم هريغو ىنالودلا

 تنك : لاق سيقلا دبع نم نطب حابص ىلإ ةبسن  ةلمهم ءاح فلاألا دعبو ةفيفخ ةدحوم اهدعب ةلمبملا داصلا مضب

 « ثيدحلا . . ريقنلاو ءابدلا نع انابنف الجر نيعبرأ انكو سيقلا دبع دفو نم يلب هللا لوسر اوتأ نيذلا دفولا ىف

 نوقابلا ناكو « انابكر اوناك اذملو « دفولا سوءر اوناكر شع ةثالثلا نأب ىرخألا ةياورلا نيبو هنيب عمجم نأ نكميف

 همسأو عرازلا وخأ مهنم < انه هتيم" نم ىلع ةدايز سيقلا دبع نم ةعامج ركذ رابخألا نم ةلمج ىف عقو دقو . اءابتأ

 مدق هنأو نكسلا نبا هثيدح ىور ىدعسلا جرمشم مهمو « همجعم ف ىوغبلا كلذ ىورو مسي ملو هتخأ ناو رطم

 رباج نبا يج هلوأ ةيراجو ةعيبر نب مامهو وربع نب دبع نب ةعزخ و ثراحلا نب رباج مهنهو « سيقلا دبع دفو عم

 ىف تلطأ امنو . مدقت اک ىحابصلا ةريخ وبأ اذكو ةرمج ىلأ دج دلخ نب حون مهنمو « همجعم ىف نيهاش نبا مهركذ

 نم د هلوق ىف :ةرمج یتا نبا لاق : مرکذ امب الإ  عبقتلا لوط دعب  رفظي مل هنإ ريرحتلا بحاص لوقل لصفلا اذه

 ضعبلا نع ريبعتلا هيف ( ةعيبر : اولاق ر هلوق . هتل زنم لزعيف فرعيل هسفن نع دصاقلا لا ؤس بابحتسا ىلع ليلد « موقلا

 : ةرمج ىنأ نع دابع قيرط نم ةالصلا ف فنصملا دنع ناف « ةاورلا ضعب نم اذهو « ةعيب ر ضعب مهنأل لكلاب

 نم ىح ىلا اذه انإ ىنعملاو « صاصتخالا ىلع بوصنم ىملا : حالصلا نيا لاق . ةعيبر نم ىحلا اذه نإ اولاقف

 وه ( ابحرم ) هلو . ضعبب ايع مهضعب نأل « هب ةليبقلا تيم مث , ةليبقلا لزنمل مسا وه ىح لاو : لاق « ةعببر

 نوديزب دقو « عساولا ءىثلا حتفلاب .بحرلاو « ةعس ىأ ءارلا ضب ايحر تفداص ىأ رمضم لعفب بوصتم

 ليلد هيفو « نزب ىذ نب فيس ابحرم لاق نم لوأ نأ ىركسعلا دافأو « سن أتساذ الهأ تدجو ىأ . الهأ اعم
 ةصق فو « ”ىئاه مأب ابحرم » “ناه مأ ثيدح قف ‹ ړل ىنلا نم كلذ رركت دقو « مداقلا سيئأت بابختسا ىلع
 نم ىاسنلا جرخأو . ةحيحص اهلكو «ىتباب ابحرم » ةمطاف ةصق ىفو « رجابملا بكارلاب ابحرم » لج ىنأ نب ةمركع
 ريغ ) هلق . « مالسلا كيلعو ابجرم ه هيلع ملسف لخد ال هل لاق ب ىنلا نأ هيبأ نع شراح ا ريمشب نب مصاع ثيدح

 ةياور هديؤيو « ىوونلا هلاق لوألا فورعملاو « ةفصلا ىلع رسكلاب یورو « لاحلا ىلع « ريغ ١ بصنب ( ايازخ

 ايازخو « ىادن الو ايازخ ريغ اوءاج نيذلا دفولاب ابحرم د ةرمج بأ نع حایتلا نأ قيرط نم بدآلا ىف فنصملا

 الو) هلق. مهحضفي و مهيزخم ىس وأ برح ريغ نم اعوط اوبلسأ مهنأ ىنعملاو « ىزخ هباصأ ىذلاوهو نايزخ عج

 رعاشلا لاقو ءوبللا ىف مدانملا ىأ نامدن عمج وه امثإ ىادن نال مدان عج نيمدان هلصأ ناک : ىناطخلا لاق ( یمادن
 تاودغلا امعج ةادغو « ايادغلاو اياشعلا اولاق اي عابتإلا ىلع جرخ انه هنكل « « ىنقسا ربك الابف ىتامدت تشک ناف د

 يعم ةمادنلا ىف نامدنو مدان لاقي هنأ ةغللا لهأ نم امهريغو ىرهوجلاو زازقلا يكح دقو . يبتا . عبتأ هنبكل



 ناعإلا باتك-٠ ۱۴۲

 دفولاب ابحرم » لاقف ةرق قيرط نم اسنلا ةياور ىف عقوو . لعأ هللاو . هيف عابنإ الو لصألا ىلع وبف « اذه ىلعف

 ‹ الجآو الجاع ريخلاب مرشب : ةرمج ىلأ نبا لاق ء اضيأ ةبعش قيرط نم ىلارطلل ىهو « نيمدانلا الو ايارخلا سبل

 اذإ هبجو ىف ناسنإلا ىلع ءانثلا زاوج ىلع ليلد هيفو . اهدض تبث تفتت اذاف « ةبقاعلا ف نوكت ام ] ةمادنلا نال

 محلوق ىف اذكو « نيلم ةلباقملا نيح اوناك مهنأ ىلع ليلد هيف ( هللا لوسر اي : اولاقف ) هلو ٠ ةنتفلا هيلع نمأ

 رهش ىف الإ : ةعركو ليصأللو « ( مارحلا ربشلا ىف الإ ) هلق . « لعأ هلوسرو هللا » محلوق فو <« رضم رافك د

 مارحلا ربشلاب .دارملاو . تائمؤملا ءاسنو عماجلا دجسك هسفن ىلا ءىثلا ةفاضإ نم ىهو ه ملسم ةياور ىهو « مارحلا

 ةياورو « مرحلا ربشأ ىفالإ » ظفلب ىزاخملا ف فلؤملا دنع ةرق ةياور هديؤيو « مرحلا ةعبرالا لمشيف سنجلا

 ةياود ىو ٠ بجر ربش دارملاو دهحال ماللا ليقو « مارح ىبش لك ىف الإ » ظفلب بقانملا ىف هدنع ديز نب داح

 بجر » لاق ثيح ةركب ىنأ ثيدح ىف مهيلا فيضأ اذبلف بجر ىبش مظعت ىف غلابت رضم تناكو « هب حيرصتلا قييبلل

 الإ , ىرخآلا ةثالثلا ربشألا ىف لاتقلا مهم رحت عم ميظعتلا ديزم هنوصخم اوناك مهنأ رهاظلاو . أيس اك « رضم

 « ةنيدملا نيبو مهنيب اوناكن يذلا رضم لئابق ىلع سيقلا دبع مالسإ مدقت ىلع ليلد هيفو . هفالخب اهوأسنأ امير مهنأ

 فل وم ا دنع ةبعش ةياور ىف اك _ اولاق اذهل و « قارعلا فارطأ نم اهالاو امو نيرحبلاب سيقلا دبع نك اسم تناكو

 ىلع لدي و . دصقت ىنا ةياغلا ىه : جاجزلا لاتو . رفسلا ةقشلا : ةبيتق نبا لات . ةديعب ةقش نم كيتأن امو  ملعلا ىف

 تعج ةعج لوأ نإ : لاق سابع نبا نع اضيأ ةرمج ىنأ قيرط نم ةعمجا ف فنصملا هاور ام اضيأ مالسإلا ىلا مهقبس

 ةثلثم فل الا دعب و جلا مضي یاوجو « نيرحبلا نم "ىا وج سيقلا دبع دجسم ىف لإ هللا لوسر دجسم ىف ةعمج دعب -

 . مالسالا ىلإ ىرقلا عيمج اوقبس مهنأ ىلع لدف ميلا مدفو عوجر دعب اوعج امألو « مهل ةريهش ةيرق ىهو « ةحوتفم
 ؛ اولعفا ةطساوب لمعب انرم ىأ ء ماوآلا دحاو . رمآلاو , ةفاضالاب ال امف نيونتلاب ( لصف أب ) هلو

 حايتلا ىبأ نع هلو ٠ ماو یب ىنلا لاق فلؤملا دنع هريغو ديز نب داح ةياور ىفو , ممرمأ ىوارلا لات اذهلو

 ىأ لصنملا ىنعم وأ « لطابلاو قحلا نيب لصفي ىأ ؛ لداعلا ىنعمب لدعلاك لصافناا ىنعع « لصفلا , و . !ولعفا ةغيصب

 « مال ةفصلا ىلع عفرلاب ( هب ريخ ) هلق . مكحلا ليقو نيبلا لصفلا : ىباطخلا لاتو « ىيطلا هاكح فودثكملا نيبملا

 تاياورلا ضعب ىف لخدنو نم اولا تطقسو . .مآلا باوج هنأ ىلع امف مزجلاب ىو ءو « لخدنو هلوق اذكو

 وأ ابجاو قحلا ةيفوت نع زجعا دنع رذعلا ءادبإ ىلع ليلد هيف : ةرج ىبأ نبا لاق . لخدن مزح و رض عفريف

 ةحرب عقي اطوبقو « تلبق اذإ ةنجلا لخدت ةحلاصلا لامعألا نأ ىلعو . مالا نع لاؤسلاب أديب هنأ ىلعو « ابودنم

 ةرق ةياور ىهو « رمألا نم لمح انثدح » مهلوقل < لج وأ لاصخ ىأ ( عبرأب ممرمأف ) هلق . مدقت اك هللا

 امهب اكربت نيتداهششلا ركذ ام إو « ةالصلا ماقإ اهب رومأملا عبرألا لوأ نإ لبق : ىطرقلا لاق  ىزاغملا ىف فلزملا دنع

 نأ ءافللا ةا "لاق ىبطلا احن اذه ىلإ و « هسمخ هلل ناف ءىش نم متمنغ انآ اودلعاو ال ىلاعت هلوق ىف ليق اک

 نيتداهشلا ركذ داربالا ىف ضرفلا نكي مل انهو « هادع ام اوحرطو هل هتايس اولعج ضرغل ابوصنم ناكاذإ مالكا

 رمآلا ناك اک امهيلع روصقم ناعإإلا نأ نونظي اوناك ام ر نکلاو  ةداهشلا ىتدلكب نب رقم نينمؤم اوناک موقلا نآل -
 جاتحيف فطعلا فرع نايتإلا اذه ىلع درب الو ليق . رماوآلا ىف نيتداهشلا دعي مل اذهلف : لاق « مالسإلا ردص ىف

 ليبس ىلع درو نيئداهشلا ركذ نإ انلذل فطعلا فرح دوجو الول : ىبرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا لاتو . ريدقت ىلإ



 كيدحلا  ofانضر ٠

 ريدقتلاو « ناعيإلاب مثيمأ د هلوق ىلع افطع نوكيف ضفخلاب «ةالصلا ماقإو » هلوق أرقي نأ نكمي نكل « ريدصتلا

 ةياور ىف امهفذح اذه ديؤيو : لاق « حلا ةالصلا ماقاب مهرمأو « نيتداهشلا نم هطرشبو هب اردصم ناعإلاب مرمأ

 رهاظ ليق نأف . حلا ةالصلا اوميقأ « عبرأو عبرأ » هظفل و ةرج ىبأ نع حايتلا لأ قيرط نم بدآلا ىف فنصملا

 روكذملا ريدقتلاو ناميإلا ريسفت ىف لاصخ ا قاب عم هلاخدإ ىضتقي ناميإلا نم سخا ءادأ نأ نم فنصملا هب مجرت ام

 ةنجلا اب نولخدي ىلا لامعألا نع اولأس مهنأ ىهو « ىرخأ ةبج نم لصحمت ةقباطملا نأب ديشر نبا باجأ « هفلاخم

 اذهب ناعإلا نم سخا ءادأ نوكيف ناعإلا لامعأ ىه ةنجلا لخدت ىلا لامعالاو « سخا ءادأ اهنم ءاشأب اويمجأو

 هلإ ال نأ ةداہش هللاب ناال: عبرأب کرمآ د ةرج ىأ نع ديز نب دام ةياور ىف لاق فيكف : ليق ناف . ريرقتلا

 ىدحإ ةدابشلا نأ ىلع لدف « هديب دقعو د سنلا ضرف ىف هلو « ىزاغملا ف فلؤملل اذك « ةدحاو دقعو . هللا الإ

 ىهف « هللا الإ هلإ ال نأ ةدابشو » هلوق ىف واولا ةدايز نم هجولا اذه نم ةاكرلا ىف هدنع عقو ام امأو . عبرألا

 اک هللا لوسر ادم نأو ىأ هللا الإ هلإ ال نأ ةداہش هلوقب دارملاو « دحأ لاہنم نب جاجح اهيلع عباتي مل ةذاش ةدايز

 مث « هللاب ناعإلا : عبرأ نع ماهنأو عبرأب كرمآ » هظفل و تيقاوملا لئاوأ ىف دابع نب دابع ةياور ىف هب حرص

 ىلع هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلع راصتقالاو . ثيدحلا « هللا لوسر ادم نأو هتلا الإ هلإ ال نأ ةدابش , مل اهرسف

 هنأ ىلع لدي اضيأ اذهو « نام إلا ةدايز باب ىف هرب رقت مدقت اک كلذ ىلع الع تراص اهنوكل اعم نيتدابشلا ةدارإ

 ناميإلا ريسفت دارأ ولو « عبرألا ىلع دوعبف اتؤم « اهرسف مث هلوق ىف ريمضلا داعأ هنآل عب رألا نم نيتدابشلا دع

 نبال اعبت ضايع ىضاقلا هنع باجأ دقو ؟ سمخ تاروكذملاو عبرأ لاق فيك :لاقيف اذه ىلعو , اركذم هداعال

 اع مہلعأ مث «نايعألا ضورفو نام إلا دعاوقب مهمالعإ دارأ هز أك, لاق « سخلا ءادأ ادع ام عبرالا نأب ۔ لاطب

 « داهجلا نع ةييسم اهل اهئيعب اهركذ دصقي ملو ء رضم رافكة ب راع ددصب اوناك مهل داوج محل عقو اذا هجارخإ مهمزاي

 ءاوطعت نأو  هلوق : هريغ لاقو . ضرف نكي مل هال جحلا ركذي مل كلذكو : لاق . نيع ضرف كاذ ذإ داهجلا نكي لو

 لعفلاو نأب ناينإلاو عبرألا قابس نع لودعلا هيلع لدي و « اوطعت نأب و عب رأب مآ ىأ : عبرأب » هلوق ىلع فوطعم

 ظفل كلذ ىلع لديو : تلق . عب رالا دعوب ءافولا لصح اذإ ةدايزلا عتب ال : نيتلا نبا لاق « مهيلا باطخلا هجوت عم

 اوميقأو « ایش هب اوکر شن الو هللا اودبعا : عبرأب مكرمآ د ةصقلا هذه ىف ىردخلا ديعس ىبلأ ثيدح نم لسم ةياور

 نأ لمتح و : ىبرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا لاقو . « مئانغلا نم سخا اوطعأو « ناضمر اوموصو « ةاكرلا !وتآو « ةالصلا

 سلا ءادأ دعي مل هنأ وأ « سخا ءادأ ةعبارلا نوكتو « هللا باتكىف اهتتيرق اهل ةدحاو ةاكولاو ةالصلا دع هنإ لاقي

 : ىواضيبلا لاقو . لاح نود لاح ىف نيعم لام جارخإ امهنأ امهنيب عماجلاو ٠ ةاكرلا ءاتيإ مومع ىف لخاد هنآل

 اهفذح رخآلا ةثالثلاو « اهركذب دوعوملا ةعبرألا دحأ وهو نامبالل ريسفت انه ةروكذملا ةسخلا رومالا نأ رهاظلا

 قايسلا نم صاظلاف الإو « هل ربظ ام بسحب هلعل رهاظلا هنأ ركذ امو « لاق اذك . انايسن وأ اراصتخا ىوارلا

 ادحاو ناعإلا نوك نم لاكشإلا عفر نأ دارأ ىضاقلا نأكو «ةدحاو دقعو » هاوقل عبدألا دحأ ةداہكا نأ

 ىنحملاو  دحاو هتاذ دح ىف وهو « عيرأ ةلصفملا هئازجأ رابتعاب هنأي كلذ نع بيجأ دقو ءاعبرأ هرك ذب دوعوملاو

 [ك « هفئاظو بسحب ددعتم عونلاب دحاو وبف , اهرسف مث « اهب مرآب هنأ ركذ ىتلا عب رألا لاصخلل عماج مسا هنأ

 لامجإلا ىف ةكحلاو « هتيعوأ بسح ددعتم عونلاب دحاو  راكسإلا هيلا عرسي ابف ذابتتالا وهو  هنع يبا نأ



 نامإلا باتك ۔ ۲ ١

 نم ًائيش ىف اذاف « عماسلا اهظفح لصح نأو هيلا نكست مث ليصفتلا ىلإ سفنلا فوشتت نأ ريسفتلا لبق ددعلاب
 ضايع ىضاقلا هركذ امو . عم ام ضعب هتاف دق هنأ لع هظفح ىف ىذلا ددعلا فوتسي مل اذاف « ددعلاب هسفن بلاط ابليصافت

 « مهمالسإ مدق ىلع ليلدلا انمدق دقو « دمتعملا وه ضرف نكي مل هنآل ثيدحلا ىف جحلا ركذي مل هنوكىف ببسلا نأ نم

 ناك جح لا ضرف نال « ديحم سیلو « ىدقاولا هيف عبت ةكم حتف لبق نام" ةنس ىف ناك مهمودق نأب ىضاقلا مزج نکل

 دري ال ىح عسن ةنس ناك جح لا ضرف نأ رات ىضاقلا نکل و « هللا ءاش نإ هعضوم ىف هركذنس اک حصآلا ىلع تس ةئس

 ىنلا نأو < ةرجهلا دعب ناك حلا ضرف نأب ىخارتلا ىلع هن وكل ىعفاشلا جتحا دقو . ه | روفلا ىلع هنأ هبهذم ىلع

 جملا ركذ كرت هنإ لاق نم لوق امأو « رشع ةنس ىف الإ جحب لو حست ةئس ىفو نام ةنس ىف جحا ىلع ارداق ناك ل

 هتربشل هكرت امه لاق نم لوق اذکو « هب مالا نم عنمي ال ىخارتلا ىلع هن وک ن ال « ديحب سيلف یخارتلا ىلع هنوكل

 نكي مل مهنأل هركذ كرت نإ : لاق نم لوق اذكو « مدنع هنم ىبشأ مل هركذ نم مهريغ دنع هنآل « ىوقب سبل مدنع

 لمعيل هب رابخإلا كرت لاحلا ىف ةعاطتسالا مدع نم مزاي ال هنا < ميقتسمي سيل رضم رافك لجأ نم ليبس هيلا مل

 « مرحلا ربشألا ىف عقب جحلا نال ةعونم جحلا ىلإ مهل ليبس ال اوناك مهنأ ىوعد لب « ةبآلا ىف اک ناكمإلا دنع هب

 نأ هولأس مهنوكل ساوالا ضعبب مهريخأ اإ هنإ لاقي نأ نكمي نكل . اف نوئمأي اوناك ملأ اوركذ دقو

 بجيت ىلا ماكحألا عيمحي مهمالعإ دصقي مو لاح لا ىف هلعف مهنكت ام ىلع مل رصتقاف . ةنجلا هلعفب نولخدي اب ممربخم

 ىف دشأ وه ام ىهانملا ف نأ عم ةيعوألا ىف ذابنتالا ىلع ىهانملا ىف هراصتقا كلذ ىلع لديو . اكرتو العف مهلع

 ىركلا نئسلا نم مايصلا باتكى عقو ام امأو . اهل ميطاعت ةرثكل اهلع رصنقا نكل « ذابتنالا نم ميرحتلا

 هظفل و جحلا ركذ ةدايز نم ثيدحلا اذه ىف ةرق نع ىورملا ديز يأ نع ىثاقرلا ةبالق بأ قيرط نم قببلل

 امماع جرختسا نمو ناخيشلا هجرخأ دقو « ةذاش ةياور ىبف ددعل ضرعتي ملو « مارحلا تيبلا اوجحنو »

 هيعأ رخآ ىف هظفح ريغت ةبالق وبأو « جحلا مهنم دحأ رك ذي مل ةرق قيرط نم نابح ناو ةي زخ نباو ىئاسنلاو

 نم دمحأ مامالا دئسم ىف اضيأ جحلا ركذ درو دقو . ةرمج ىنأ ةياورل ةبسنلاب اذهو « ريغتلا ىف هب ثدح امم اذه لعلف

 ب ةمركع نعو - بيسملا نب ديعس نع ةداتق نع راطعلا نابأ ةياور
 ىلعو . سيقلا ديع دفو ةصق ىف سابع نبا نع

 ادع ام عبرالاب دارملا : لاقيف نيمدقتملا نيباوجلا نيب هنع باوجلا ىف عمجيف اظوفح هيف جحلا ركذ نوكي نأ ريدقت

 نع هولأسو د هلوق باوج ىف (حلا متنحلا نع : عبرأ نع مهابنو ) هلق . لعأ هتاو . سا ءادأو نيتدامشلا
 قيرط نم ىئاسنلا ةياور ىف دارملاب حرصو « هوو متنحلا ىف ام ىأ « لاخلا ةدارإو لحلا قالطإ نم وه « ةبرشألا
 نم ةانثملا حتفو نونلا نوكسو ةلمبملا حتفب متنحلاو . ثيدحلا « متنحلا ىف ذبتتي ام : عبرأ نع مكاهأو ه لاقف ةرق

 ىبرحلا ىورو « رضخلا رارجلا متتح لا : ةريره يأ نع هلو « ملسم حيمص ىف سع نبا اهرسف اذك . ةرجلا ىه قوف

 وه دملاو ةدحوملا ديدشتو ةلمبملا مضب ءابدلاو . مدو رعشو نيط نم لمعت تناك رارج اهنأ ءاطع نع بيرغلا ىف

 لصأ : فاقلا رسكو نونلا حتفب ريقنلاو . رصقلا هيف زارقلا ىحو . هنم سبايلا دارملاو : ىوونلا لاق « عرقلا

 راقلاب ىلط ام ةريخآلا ءايلاو فاقلاب ريقملاو . تفرلاب لط ام ءافلاو ىاولاب تفزملاو . ءاعو هنم ذختيف رقي ةلخنلا

 دنسم ىفو . كىا بحاص هلاق « تفزلاب ىلطت اک اهريغو نفسلا هب لطت سب اذإ قرح تبن وهو « بيبقلا هل لاقيو

 مث بنعلا هيف نوطرخبف عرقلا نوذخأي اوناك فئاطلا لهأ ناف ءابدلا امأ : لاق ةركب أ نع ىسلايطلا دواد ىأ



 او ٠ مو ثيدلل
 مث رسبلاو بطرلا نوذبني مث ةلخنلا لصأ نورقني اوناك ةماعلا لهأ ناف ريقنلا امأو . توم مث رده ىتح هنوئفدي
 ابف ىلا ةيعواألا هذهف تفرملا امأو . رخلا ايف انيلا لمحت تناك رارجل متنحلا امأو . تومي مث ردي ىتح هنوعدي
 ىبنلا ىنعمو . دارملاب لعأ هنال هريغ نم هيلع دمتعي نأ ىلوأ ىفاحصلا ريسفتو . نسح هدانسإو . ىبتنا تفزلا
 تتبث مث ‹ كلذب رعشي ال نم ابنم برش ا رف « راكسالا اف عرسي هنآل ابصوصخب ةيعوآلا هذه ىف ذابتنالا نع
 هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةبرشالا باتتك ىف ىتأيس اك ركسم لك برش نع ىبنلا عم ءاعو لك ىف ذاہتنالا ىف ةصخرلا
 , ناكملا رابتعاب اذهو مدنع نم اوءاج نم لمشي مءاروو « ةلؤصوم یهو نم حتفب ( مكءارو نم نهب اوريخأو )
 . ازاجمو ةقيقح اعم نيينعملا ىف اامعإ لمتحيف « نامزلا رابتعاب اذهو مريغو دالوآلا نم مهل ثدح نم لمشيو
 ىلاعت هللا ءاش نإ هباي ىف ىتأيس ام ىلع داحألا رابخأ ىلع داتعالا فنصملا هنم طبنتساو

 هوضاولاو نامبإلا هيف لَحدف . ىو ام هىرما كلو « ةبسملاو ةّينلاب لامعألا نإ ءاج ام بسيسساب - ١
 ر 4 د 7 تر 7/ ےل صە ۱ عل ع, مم ع 257

 ةو داهج نكلو : لاقو . ةقدَص - اهببربتحت  هلهأ ىلع لجل
 نب مقلع نع تارا دم نع ديعس نب یجب نع كلام انربخا لاق ةماسم نب هللا دبع احر لمع جحر مشو ا 8. ت ١ 2 مل . ay 1 2 ق«

 هلا ىلإ رھ تناك هتف « یو ام ءیرما لکل « يلا لامعألا » لاق الكم هللا لوسر نأ رحت نع ص اقَو
 7 8 - ٠ ء 0

 » هيلإ رجاه ام ىلإ هترحبف i ةأرما وأ اهبيصي ايندل هترجه تناك ن مو ¢ هلو سرو للا ىلإ هت رحبف هلوسرو

 1 [ ١ مقر ثيدحلا رظنأ ]

 ةبسحلاب دارملاو « ةبسحلاو ةينلاب ةربتعم ةيعرشلا لاعالا نأ ىلع الاد دروام نايب باب ىأ ( ءاجام باب ) هلق
 ءةينلاب لاعألا نأ ىلع ربع ثيدحم لدتسا امنو « ةبسحلاو ةينلاب لامعالا هظفل ثيدحم تأي ملو « باوثلا بلط
 . ةيثلاب لاعألا ثيدح ضعب وه « ىونام ”ىرما لكلو ه هلوقو « ةبسحلاب لاعألا نأ ىلع دوعسم ىبأ ثيدحيو
 نم وه ( هيف لخدف ) هل ٠ ىلوألا ديفت ال ام ديفت ةيناثلا نأ ىلا ةراشإلل نيتلمجا نيب ةبسحلاو هلوق لخدأ امو
 ىنعي هللا دبع وبأ لاق : لاقف كلذب هتياور ىف رك اسع نبا حصفأ دقو . درو ام ةيقب سيلو « فنصملا لوقم
 نامبإلا نأ فنصملا ةقيرط ىلع نامي إلا ىف ةينلا لوخد هيجوتو . مدقتملا مالكلا ىلع دوعي هيف ىف ريمضلاو  فنصملا
 هتمظعو هللا ةيشخ نم  بولقلا لاعأ رئاسك ةين ىلا جاتحي الف قيدصتلا ىنم؟ ناميإلا امأو . هحرش مدقت اک لمع
 هريل لمعلا نع هلل لمعلا زيه امإ ةينلا نآل « اهزيمت ةينل جاتحن الف ىلاعت هلل ةزيمتم اهنآأل هيلا برقتلاو هتبحمو
 ( ءوضولاو ) هلو ةيحلا نع موصلاك ةداعلا نع ةدابعلا زيت و « بدنلا نع ضرفلاك لاعألا بتارم زيمتو « ءايد

 ةدابع سيل هنأ مهتجحو < امهريغو ةفينح ىنأو ىعازوألا نع لقن ا ةينلا هيف طرتشي مل نم فالخ ىلا هب راشأ
 رولا لدتساو « ةينلا هيف ةيفنحلا طرتشا دقو ةليسو هناف مميتلاب اوضقونو « ةالصلاك ةدابع ىلا هليسو لب ةلقتسم
 لصحيل هريغ نع هزيمب دصق نم ديالف « هيلع باوثلا دعوب ةحرصملا ةحيحصلا ةلدألاب ءوضولا ىف ةينلا طارتشا ىلع
 وني مل ولو ناطلسلا ذخأب طقس امئاف ةاكرلا امأو ٠ امف ةينلا طارتشا ىف فلتخي ملف ةالصلا امأو « دوعوملا باوثلا



 ناميإلا باتك - م ۱۳۹

 ثيدح وهو صاخ ليلدل هريغ نع جح نم ضرف ىلا فرصني ااف جحلا امأو . هماقم مئات ناطلسلا نال لاملا بحاص

 زيمتم هلال ةين ىلا جاتعال ناضمر مايص نأ معز نم فالخ ىلا هب راشأف موصلا امأو « ةمربش ةصق ىف سابه نبا

 . مدقت دقو « مالسإلا ىنب , ثيدح ىف هدنع درو ام اكسمت موصلا ىلع جحلا فنصملا مدقو . رفز نع لقن اک هسفنب

 ريراقألا و ةحكنالاو عويبلا لمشيف تاك احلا ىلا جايتت>الا امف لخدي ىتلا تالماعملا ىأ ( ماكحالاو ) هلق

 اع ةينلا هيف طرتشي امل اطب اض رينملا نيا ركذ دقو « صاخ ليلدل كاذف ةبنلا امف طرتشي مل ةروص لكو « اهريغو

 تربظ لمع لكو « هيف ةطرتشم ةينلاف باوثلا بلط هب دوصقملا لب ةلجاع ةدئاف هل ربظتال لمع لك : لاقف طرتشيال

 هياع بت رتي رخآ ىنعم هلعفب دصق نمل الإ هيف ةينلا طرتشت الف امهنيب ةمالمل ةعيرشلا لق ةعيبطلا هتطاعتو ةزجان هتدئاف

 قاعملا نم ناك ام امأو : لاق ةقرفتلا طانم قيقحن ةهج نم روصلا ضعب ىف ءاملعلا فلتخا ام'لو : لاق . باوثلا

 ةدوقفم ةينلا تضرف ىتمو <« ايونم الإ عي نأ نكمل هلال , هيف ةينلا طارتشاب لاقيال اذبف ءاجرلاو فوخلاك ةضحلا

 لاوقالا امأو . لسلستلا نم ارارف ةبنلل ةينلا طرتشن ال كلذلو « ىلقع طرش هيف ةينلاف « هتقيقح تلاحتسا هبف

 ريغل ةلمتحلا ظافل الا نيب زييمتلا ىناثلاو « ءايرلا نم !رارف هللا ىلا برقتلا اهدحأ : نطاوم ةثالث ىف ةينلا ىلا جاتحتف

 ال ةيلاح ةلمج اهنأ رهاظلا : ىنامركلا لاق ( هللا لاقو ) هلق . ناسللا قبس جرخيل ءاشنإلا دصق كلاثلاو ء دوصقملا

 هنم ريسفت ( هتبن ىلع ) هلو . لاق هللا نأ عم ىأ ةبحاصال نوكت نأ لمتعو . لاق هللا نأ لاحلاو ىأ « فطع

 قزملا ةرق نب ةيواعمو ىرصبلا نسحلا نع حص ةينلاب ةلكاشلا ريسفتو « ريسفتلا ةادأ فذحم € هتلكاش ىلع إل هلوقل

 « رثك آلا لوق اذهو « ةيحانلا وأ :ةقيرطلا ةلك الا : لاق دهاجم نعو « مهنع ىرطلاو ديح نب دبع هجرخأ ةداتقو

 دعب ةرجمال » هلوأ سابع نبال ثيدح نم فرط وه ( ةينو دابج نكلو ) هلق . ةبراقتم اهلكو . نيدلا ليقو
 هدروأ اذك ( ةينلاب لامعالا ) هلق . ىتأيسو « هنع سواط قبرط نم هريغو دابجلا ف فلؤملا هلصو دقو « متتفلا

 ‹ اهتايثاب انه روكذملا ةماسم نب هللا دبع وهو ىنعقلا نع ملسم هاور دقو  هلوأ نم « امل ٠ فذحب كلام ةياور نم

 باتكلا لوأ ثدحلا اذه نم تكن ىلع مالكلا مدقتو
 هس م شاك و 5 ه5” شرا هع لو A هور وا و

 ديزي نب هللا دبع تعم“ لاق تباث نب دع ىبر بخأ لاق ةبعش انثدح لاق لا تم نب جاحح اشو - هم

 همام وروي وص 21100 هاا داعم

 « ةقدص هل وهف امين هلهأ ىلع لْجَرلا قفنأ اذإ لاق هلي ىنلا نع دوم ىلأ نع
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 ردعس نع دعس نب ماع ىنث دح : لاق ّئِرْهَرلا نع "بيتش انربخأ لاق مفا نب رکا شو - هد
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 «اهلع ترجأ الإ هللا ةجو
- 

 ا سافل لسه قرم طم 2٤ر مرو س - س سه
 ىغتدت ةقفن ىفنت نأ كن إ » لاق هني هلل لوسر نأ هريخأ هنأ صاقو ىبأ رنا

 « كتتأرما ىف ىف لمحت ام ىتح
 ىناح نع ىور ىراصنأ ىناحص وهو « ةلمبملا ءاطلا نوكسو ةمجعملا حتفب ىمطخلا وه ( ديزي نب هللا دبع) هلق

 باتك ىف هثيدح ىلع مالک لا ىقأيو « یزاغملا نم اردب دہش نم باب ىف روكذملا دوعسم ىنأ ركذ یتأیسو ‹ ىراصنأ

 ىف رجألا نأ هقوطنم دافأ : ىطرقلا لاق « امتع , هلوق بابلا اذه ىف هنم دوصقملاو . ىلاعت هللا ءاش نإ تاقفنلا

 نكل « رجزي مل ةبرقلا دصقي ملنم نأ هموهفم دافأو « ةحابم وأ ةبجاو تناك ءاوس ةبرقلا دصقب لصح ام ] قافنإلا

 ةنيرقلاو ‹ رجالا اهب دارملاو اذاجم ةقفنلا ىلع ةقدصلا قلطأو « ىنعملا ةلوقعم امال ةيجاولا ةقفنلا نم هتمذ ربت

 م



 ۱۷ هرب - هد اثيدحلا
 باطخلا ( كنا ) هلق . ةقدصلا اباع تمرح ىلا ةيماهلا ةجوزلا ىلع ةقفنلا زاوج ىلع عامجإلا ةقيقحلا نع ةفراصلا
 ( ترجأ الا) هلق ٠ باوثلا نم هللا دنعام ىأ ( هللا هجو ) هلق . قافنإلا هنم حصي نمو وه دارملاو « دعسل
 دئاعلاو ةلوصوم امو لحنا بوصنم اهدعب امو ةفطاع ىه ( ىح ) هلق . ءانثتسا عقيال لعفلا نال ريدقت ىلا جاتحي
 بوما یھ : ضايع ىضاقلا لاق « رثكالا ةياور یهو « كت أما ىف فه ىنييمشكللو ( كت أما مف ف) هلق . فوذع

 امأو دارفإلا دنع ىلا تابثإ نسحب امتإو : لاق « هيوف ىلع هريغصتو هاوفأ ىلع هعمج ليلدب ملا فذح لصالا نال

 لو ىنلا ةدايعو کم هضرم ىف صاقو ىنأ نب دعس ثيدح نم فرط اذهو . ها ةليلق ةغل ىف الإ الف ةفاضإلا دنع

 اغ مدا لاو لا اا نإ اياصولا بانك ىف هيلع مالك لا ىقأيسو « ثيدحلا « ىلام رطشب ىصوأ : هلوقو هل

 عضو نال هبا وث ىف حدقبال قحلا قفاو اذإ ظحلا نأ ىوونلا هنم طبنتساو « هللا هجو اہ  بلطت ىأ - یغتبت » هلوق
 ىف دصقلا هجو اذإ كلذ عمو . رهاظ لخدم كلذ ىف سفلا ةوهشل و « ةبعادملا ةلاح ىف ابلاغ عقي ةجوزلا ىف ىف ةمقلا
 ام وهو « ةمقملا عضو نم دارملا اذه ىف حرصأ وهام ءاجو : تلق . هللا لضفب هل لصح باوثلا ءاغتب | ىلإ ةلاحلا كلت
 ؟ رجؤيو هتوهش اندحأ ىقأيأ هللا لوسراي : ولات . ةقدص كدحأ عضب ىفو »هيف اًثيدح ركذف رذ ىبأ نع مسم هجرخأ
 اف - سفنلا ظح نم هيفام عم لح اذهب اذه ناك اذاو : لاق . ثيدحلا « مارح ىف اممضو ول متيأدأ « معن : لاق
 ةمقل ىف رجألا تبث اذإ هلال « ةدعاقلا هذه قيقحت ىف ةغلابم ةمقللاب هليثمتو : لاق ؟ هيف سفنلا ظحال ام هريغب نظلا
 ىذلا ةمقللا نم ةقشم قوف هّتقشم ام تاعاطلا نم لمع وأ « جاتحن اهتل معطأ نمي نظلا اف ةرطضم ريغ ةجوزل ةدحاو
 عفنلا ىف اه جوزلا ةكراشم عم ةجوزلا قح ىف أذه ناك اذإو : لاقي نأ اذه مامتو . ها ىتدالا لحم اب ةراقحلا نم وه
 عنقي ةجوزلا ىلع قافنإلا نأ بلغالاف اضيأو « كلذب اهم عفتني وهو اهندب نسح ىف رؤي كلذ نال اهمعطي ام
 ملعأ هللاو . اهتدهاجم ىلا جاتحي هناف اهريغ فالخم « سفنلا ةيعادب
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 ىف ادنسم هجرخت ملو « باب ةمجرت انه فنصملا هدروأ ثيدحلا اذه ( ةحيصنلا ندلا ب ىنلا لوق باب ) هلق
 ريرج ثيدحو ةبآلا نم هدروأ امو « ةلجلا ىف هتيحالص ىلع هدارباب هبنو « هطرش ريغ ىلع هنوكل باتكلا اذه.
 ارمع نإ اص ىنأ نب ليهسل تلق لاق نايفس انثدح دابع نب دم انثدح : لسم هجرخأ دقو « هنمضلام ىلع لمتشي

 : لاقف لاق - كيبأ نع هب ىنثدحتف ىأ - الجر ىنع طقسأ نأ توجرو « ثيدحب كيبأ نع عاقعقلا نع انئدح

 ىرابلا حف # ١ ج ۱۸ ¬ م



 نانإلا يات -؟ ۱۴۸

 نيدلا » لاق قلب ىنلا نأ ىرادلا ميم نع ديزي نب ءاطع وهو « ماشلاب هل اةيدص ناک « ىلأ هنم هعمس ىذلا نم هتعمس
 نع ليهس انثدح لاق مساقلا نإ حور قيرط نم اضيأ سم هاور ثيدحلا « لجو زع هتل لاق ؟ نمل : انلق . ةحيصنلا

 ٠ ثدح هابأ نأ ليهم نع ريرج ثيدح نم ةميزخ نبا هاورو « هرک ذف اص ابأ ثدحي وهو هعمس هنأ ديزي نب ءاطع

 . . لوقي ىرادلا ايم تعمس : ديزي نب ءاطع لاقف لاق « ثيدحلا ء اثالث کل ىضرب هللا نإ د ثيدح ةريره ىبأ نع

 نمم وأ ليهس نم مهو وهو « ةريره ىنأ نع هيبأ نع ليهس نع ةحيصنلا ثيدح ىور دقو . ةحيصنلا ثيدح ركذف
 « حی ىف هجرخ مل لیس ىلع فالتخالا اذهلو . ممت نع الإ حصيال : هخرات ىف ىراخبلا لاق ؛ هانيب امل هنع ىود
 سابع نبا ثيدح نم ىلعي وبأ هجرخأ ام اهنم « ةوقلا ىف هذه نود قرط ثيدحللو . الصأ ليهسب هيف جتحي مل لب

 نأ لمتحي ( ةحيصنلا نيدلا ) هلق ٠ « قيلعتلا قيلعت » ىف كلذ عيمج تنبب دقو « رمع نبا ثيدح نم رازبلاو
 نآل هرهاظ ىلع لمح نأ لمتحيو « « ةفرع جحلا ٠ ثودح ىف ليق اک « ةحيصنلا نيدلا مظعم ىأ « ةغلابملا ىلع لمح
 ‹ هتيفص اذا لسعلا تحصن نم ةقتشم ةحيصنلا : ىرزاملا لاتو . نيدلا نم سيلف صالخإلا هلماع هب درب مل لمع لك

 ىهو ةحصنملاب ةطايخلا ىهو حصنلا نم ةقتشم وأ . هل هصلخأ اذإ لوقلا هل حصاو « صلخ اذا ءىثلا حصن : لاقي

 ةيوتلاو نيدلا قزم بنذلا نأك , حوصنلا ةبوتلا هنمو « ةحصنملا ملت اک حصنلاب هيخأ ثعش ملي هنأ ىنعملاو « ةربإلا

 ىف سيل لب « مالكلا زيجو نم ىهو « هل حوصنملل ظحلا ةزابح اهانعم ةعماج ةبلك ةحيصنلا : ىناطخلا لاق . هطيخمن
 عابر دحأ اهنإ اهيف ليق ىلا ثيداحألا نم ثودحلا اذهو . ةملكلا هذه ىنعم نع ةرابعلا اهب ىفوتسن ةدرفم ةملك مالكلا :

 هنال  هلكنيدلا ضرغل لصح هدحو وه لب : ىوونلا لاقو . ىسوطلا لسأ نب دم مامإلا اهيف هدع نمو « نيدلا

 هباع ىف ةبغرلاو « انطابو ارهاظ هل عوضخلاو ‹ لهأ هل وه امب هفصو هلل ةحيصنلاف : اهركذ ىلا رومآلا ىف رصحنم
 نب زيزعلا دبع نع ىروثلا ىورو . هيلا نيصاعلا در ىف داهجلاو « هتيصعم كرتب هطخاسم نم ةبهرلاو  هتعاط لعفب
 ىذلا : لاق ؟ هل حصانلا نم هللا حوراي : مالسلا هيلع ىسيعل نويراوحلا لاق : لاق ىلع بحاص ةمامث ىبأ نع عيفد

 ىف اهريرحتو « ةوالتلا ىف هفورح ةماقإو « هميلعتو « هللعت هللا باتكل ةحيصنلاو . سانلا قح ىلع هللا قح مدقي

 « هميظعت هل وسرا ةحيصنلاو . هنع نيلطبملا فيرحت "بذو « هيف ام لمعلاو  هدودح ظفحو « هيناعم مهفتو « ةباتكلا
 ةحيصنلاو . هعابتأ ةبعو هتيحمو « هلاعفأو هلاوقأ ىف هب ءادتقالاو ءاهميلعتو اهملعتي هتنس ءایح]و « اتيمو ايح هرصن و
 درو « مييلع ةملكلا عمجو « ةوفملا دنع مهتلخ دسو « ةلفغلا دنع موبيدنتو هب مايقلا اولحام ىلع متاع نيملسملا مال
 « داهتجالا ةن نيدلسملا ةمثأ ةلمج نمو . نسحأ ىه ىتلاب ملظلا نع مهعفد مهتحيصن مظعأ نمو « مهلا ةرفانلا بولقلا
 ىعسلاو « مهياع ةقفشلا نيملسملا ةماعل ةحيصنلاو . مهب نظلا نيسحتو « مهيقانم رشن و « م مولع ثدب ممل ةحيصنلا عقتو

 مه هركيو «هسفنل بحي ام ممل بحي نأو « مهنع ىذآلا هوجو فكو « مهعفنيام مهميلعتو « موماع هعفن دوعي اهف
 اذه ىلعو « انيد ةحيصنلا ىمس هن وكل لمعلا ىلع قلطي نيدلا نأ اهنم : ىرخأ دئاوف ثيدحلا ىفو . هسفنل هركي ام
 المو ؟ « نمل انلق » هلوق نم باطخلا تقو نع ناببلا ريخأت زاوج اهئمو « ناميإلا باتك رثك أ فذصملا ىنب ىنعملا

 وه ( هللا دبع نب ريرج نع ) هلو . ليس عم نايفس ةصق نم دافتسم وهو « دانسإلا واع بلط ىف فلسلا ةبغر
 مهلكو « هللا دبع ابأ ىنكي مهنم لكو « اضيأ نايلحم سيق نع ىوارلا ليعامسإ و هذع ىوارلا سيقو « ميلا حتفب لجبلا

 ركذي ملو « امهترهشل ةاكرلاو ةالصلا ىلع رصتقا : ضايع ىضاقلا لاق ( هب هللا لوسر تعیاب ) هلق . نويفوك



 الكف ه۸ ثيدحلا
 قيرط نم عويبلا ف فنصملا دنع تعقو ةعاطلاو عمسلا ةدايز : تلق . ةعاطلاو عمسلا ف كلذ لوخدل هريغو موصلا
 عمسلا ىلع لِي ىلا تعياب : لات رررج نع ىعشلا قيرط نم لسلو « ماكحألا ىف هل و « روكذملا ليعاما نع نايفس
 ىبرج نب ورمع نب ةعرز ىبأ قيرط نم نابح نبا هاورو . « لسم لكل حصنلاو « تعطتسا ايف » ىننقلف « ةعاطلاو
 امم انيلا بحأ كنم انذخأ ام نأ معا : هبحاصل لوقي عاب وأ ايش ىرتشا اذا ريرج ناكف : هيف دازو هدج نع
 نإ : لاقف هبحاص ىلا ءاج هآر الف « ةئامثثب اسرف هل ىرتشا همالغ نأ هتمجرت ىف ینارطلا یورو . رتخاف هك انيطعأ
 ام بسحب هباحصال قلم ىنلا ةعبابم تناك : ىطرقلا لاق . ةئامئامث هاطعأ ىتح هديزي لزب مف « ةثاملث نم يخ كسرف
 « اهعضو ءاتلا حتفب هانيور تعطتسا ايف هلوقو . مهظافلأ تفاتخا كلذلف « مآ ديكوت وأ دبع ديدجت نم هيلا جاتحي

 ىف طرتشملا وه ۴ « قاطيام وه اهلع عيابملا رومألا نم مزاللا نأ ىلع هيبنتلا اذهب دوصقملاو ‹ حضاو امبهجوتو
 ملعأ هللاو . وهسو أطخ نع عقب امو ةوفملا نع وفعلاب ةعيابملا لاح ظفللا كلذ لوقب سالا رعشيو « فيلكتلا لصأ

 موي ُلوقي لل دبع ّنب ريح تمم لاق ةقالع نب دايز نع ناوت وبأ انئدح لاق نالا وبأ شرم - ه۸
 « ةنيكسكلاو راقولاو « هل كير ال ةدحو هللا ءاقتأب كيلع : لاقو هيلع ىنئأو هللا دمخ ماق ٠ ةبهش نب ةريغلا تام
 امأ : لاق من . ل بأ ناك ظنا کال اونا : لاق ت. نالا یاب اج ریما کاب يح
 ىلع هتعيابف « « لث لكل حصتلاو » “اع طط رشف . مالسإلا ىلع كميابأ : تلق قلب ىبلا تيت أ ف اف دن
 لزنو رفقا من . كلا حيصانل ىلإ دجسلل اذه برو « اذه

 6 هللا دمح ارب رج تعم ريدقتلاف ‹ هيلع ءانثلاو هللا دمح ريرج نم عومسملا ( هللا دبع نب ر رج تعم ( هلو
 تناكو « ةيواعم ةفالخ ىف ةفوكلا ىلع ايلاو ةريغملا ناك ( ةبعش نب ةريغملا تام موي ) هلق . ةيفيكلل حرش قابلاو
 .ةبطخلا بطخ اذهلو ءروكذملا اريرج بائتسا ليقو « ةورع هنبا هتوم دنع بانتساو « ةرجملا نم نيسمخ ةنس هتافو

 ىوقتل امدقم كلذب مرمأ امنو . نوكسلا ةنيكسلاو « ةنازرلا حتفل اب راقولاو . دايز رابخأ ىف العلا كلذ ىكح « ةروكذملا
 ةفل اخع نم كاذ ذإ ةفوكلا لهأ هيلع ناك امامس الو « ةنتفلاو بارطضالا ىلا ىدؤت ءارمآلا ةافو نأ بلاغلا نآل « هللا
 ىهي هب رومأملا نأ وهو « انه ةءاغلا موهفمو . تام ىذلا ريمالا لدب ىأ ( ريمأ كيتأي ىح ) هلق . رومآلا ةالو
 . ال نأ ةفلاخلا موبفم رابتعا طرشو « ىلوآلا قيرطب ريمآلا ءىمم دعب كلذ مزاي لب « ادارم سيل ريمألا ءىجع
 توم هغلب امل ةيواعم نال « كل ذكناكو « ملع اليبست ةدملا بيرقت هب دارأ (نآلا ) هلق . ةم'اوملا موهفم هضراعي
 اوبلطا ىأ ( كريمال اوفعتسا ) هلق . اهياع اريمأ ةفوكلا ىلا ريسي نأ دايز وهو ةرصبلا ىلع هبئان ىلا بتك ةريغملا
 ةدايزو ةمجعم نيغب «اورفغتسا » رك اسع نبا ةياور فو « ةلمهملا نيعلاب تاياورلا مظعم ىف اذك هللا نم وفعلا هل
 سنج نم عسقي ءازجلا نأ ىلا ةراشإ هيف ( وفعلا بحب ناكهناف ) هلو . جرختسملا ىف ليعامسالا ةياور ىهو ءار
 ضفخلاب ( حصنلاو ) هلو . فانئتسا وأ تيتأ نم لدب هلال امإ فطعلا ةادأ كرت ( كعيابأ تلق ) هلو . لمعلا
 ةقفش لاك ىلع ليلد هيفو « ةحيصنلاو مالسإلا ىلع طرش ىأ « ردقم ىلع افطع هبصن زوحيو « مالسإلا ىلع افطع
 . دجسملا يف تناك هتبطخ نأب رعشم ( دجسملا اذه برو ) هلق : ركذام ىلع ىأ ( اذه ىلع ) هلوق . هِي لوسرلا



 لمعلا باتک - ١ ٣

 هيبنتلل كلذ ركذو « ةبعكلا برو , ظفلب ىلاربطلا ةياور هيلع لديو « مارحلا دجسملا ةمج ىلا راشأ نوكي نأ زوجبو

 همالك نأو < لوسرلا هيلع عياب امم فو هنأ ىلا ةراشإ ( حصانل ) هل . لوبقلل ىعدأ نوكيل هب مسقملا فرش ىلع

 هللا دمخ مات هلوق ةلب اقم ىف هلال دعق دارملا وأ . ريثملا ىلع بطخ هنأب رعشم ( لدنو ) هلو ٠ ضرغلا نع صلاخ

 باوضلاب هيلع راشيو مالسالا ىلا ىعدي نأب 0 رفاكلا حصنلاف الإو « بلغالل مسملاب دييقتلا : ( ةدئاف ) . ىلاعت

 ‹ ثيدحلا اذهب جتحاو نيماسملاب صتخم كلذ نأ نحأ مزج كلذ و< و هعيب ىلع عيبلا ىف ءايلعلا فلتخاو . راشتسا اذإ

 لمعلا ىلا داشرإلا ىف هاضتقم لمع هنأ ىلا اريشم ةحيصنلا بابي نامإلا باتك ىراخيلا مت متخ : ( ىرخأ ةدئاف )

yTءنألا مكيتاي امئاف د هاو امواف هفينصت ىف لاح حرشل ةئمضتملا ريرج ةبطخم همتخ مث  

 هلوقبو . ثيدحلا باححأ ءاهقف مهو « ةروصنم ةفئاط لازت ال ذا « اهميقي نم أي ىح عئارشلاب كسقلا بوجو ىلا

 هبقع مث . بابلا مت رعشأف « لزناو رفغتسا د » لوقب متخ مث . لضافلا هلمعل هل ءاعدلا بلط ىلا « ريمأل اوفعتسا د

 ملعتلاو ملعتلاب عقب اممظعم نأ ةحيصنلا ثيدح هيلع لد امل لعلا باتكي

 :رركملاب اثيدح نين امو دحأ ىلع ةعوفرملا ثيداحالا نم ىحولا ءدب نم هتمدّتمو ناميإلا باتكل متشا : ( ةماخ)

 ةعب انا ةغيصب تاعب املا ىف اهنم « نوثالثو ةثالث اهنم رركملا« نوتسو ةتس ناعإلا ىفو « رشع ةسمخ ىحولا ءدب ىف اهنم

 نمو « ةينامث رركملا لوصوملا نمو « رشع ةعبرأ ناميإلا فو . ةينامك ىحولا ءدب ىف « نورشعو نانثا قيلعتلا وأ
 لسم هقفاو دقو .ريركق ريغب ةلوصوم ائبدح نوعب أ و ةين اي ىهو كلذ ةيقب و ءةثالث رخآ ناكم ىف لصوي مل ىذلا قيلعتلا

 لوسرلا بح ىف ةريره ىنأ نع جرعالاو . رجابملاو ملسملا ىف ورمع نب هللا دبع نع ىعشلا : ىهو ةعبس الإ اهحب رخت ىلع
 ىف ةررره نأ نع ديعسو « ردقلا ةا ىف ةدابع نع او ا نت نارقلا قدم نأ كم ةييفتتح نأ ناو هس

 عيبمجو ٠ هللاب مكلع ءأ انأ ىف ةشئاع نع هيبأ نع ماهو « لوتقملاو لت اقلا ىف ةركب ىلأ نع وا

 اذككو . لوصوم وهف روطانلا نبا رثأ ريغ . ةقلعم ارثأ رشع ةئالث نيعب اتلاو ةباحصلا ىلع تافوقوملا نم هيفام

 ملعأ هللاو . ناميإلا بانك ا متخ ىلا ريرج ةبطخ

 رعلا باتك -
 د ا

 محال ننام

 ٠ تاجر ملا اونوأ نذلاو ' كنم اونمآ نيذلا هللا مقار م ىلامت هللا لوقو ٠ ميل لضف بيساب - ١

 ( الع ىذز بر 0 لو 03 لوقو ريبخ نوا امع او

 و . امهريغو ةن ركو ىليصألا ةياور ىف اذكه ( ملعلا لضف باب . محرلا نحرلا هللا مب . ملعلا باتك) هلوق

 قالو باب ظفل ىلمتسملا ةياور ىف سيل و . نامالا باتيك ىف كلذ هيجوت انمدق دقو « ةلمسبلا دقت رذ نأ ةياور

 لبق ملعلا لضف ىف رظنلاب فصلا أدر 3 ىبرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا لاق : ( ةدئاف ) . ملعلا باتك ظفل هقفر ةياور

 ءايشالا قئاقح ىف رظنلا نال وأ , فيرعت ىلا جاتحت الف حوضولا ةءاهن ىف هنأ هداقتعال كلذو « هتةيقح ىف رظنلا



 ١١ هو ثيدحلا
 راج وه لب ٠ اهروصتو قئاقحلا دودحل هب انك ع ضي مل ىراخبلا نال « رهاظ نيردقلا نم لكو « باتكللا نف نم سيل
 ركنأ دقو . ةمواعم ةفوشكم هتقيقح تناك اذا هيلا قيوشتلل بولطملا ةليضفب نؤدبي مهناف ةعدقلا برعلا بيلاسأ ىلع
 ىلازغلا ةقيرط هذهو : تلق . نيبي نأ نم نيبأ وه : لاقو للعلا فيرعتل ىدصت نم ىلع ىذمرتلا حرش ىف ىبرعلا نبا
 افطع عفرلاب لوصألا ىف هانطبض ( لجو زع هللا لوقو ) هل ‹ هرسعل وأ هحوضول دحال معلا نأ مامإلا هخيشو
 : اهريسفت ىف ليق ( تاجرد معلا ازتوأ نيذلاو مكنم اونمآ نيذلا هللا عفرب إل هلق . فانئتسالا ىلع وأ باك ىلع

 اهو « باوثلا ةرثكهب دارملا ذإ « لضفلا ىلع لدت تاجردلا ةعفرو . ماعلا ريغ نمؤملا ىلع ملاعلا نمؤملا هللا عفري

 ىف ةلزأملا ولعب ةرخآلا ىف ةيسحلاو « تيصلا نسحو ةلرملا ولعب ايندلا ىف ةيونعملا لمشت اهتعفرو « تاجردلا عفترت
 : هل لاقف نافسعب هيقل هنأ  ةكم ىلع رمع لماع ناكو  ىعازخلا ثراحلا دبع نب عفان نع لسم حبحص ىفو . ةئجلا
 « هللا باكل ”ىراق هنإ : لاق ؟ ىلوم تفلختسا : رمع لاقف . انل ىلوم ىزيأ نبا تفلختسا : لاقف ؟ تفلختسا نم

 نعو . « نيرخآ هب عضيو اماوقأ باتكلا اذ. عفري هللا نا » لاق دق مكين نإ امأ : رع لاقف . ضئارفلاب ملاع

 حضاو (ايلع دز بر : لجو زع هلوقو) هلق ملعلاب لاق ( ءاشن نم تاجرد عفر إل ىلاعت هلوق ىف ملسأ نب ديذ

 ملعلا ملعلاب دارملاو « للملا نم الإ ءىش نم دايدزالا بلطب تلي هيبن مای مل ىلاعت هللا نال ' ملعلا لضف ىف ةلالدلا

 بحب امو « هتافصو هتناب ملعلاو « هتالماعمو هتادابع ىف هنيد مآ نم فلكسملا ىلع بحبام ةفرعم ديفي ىذلا ىعرشلا

 عماجلا اذه برض دقو « هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ىلع كلذ رادمو « صئاقنلا نع همونتو ؛ هرمأب مايقلا نم هل

 . همركو هنمب هحيضوت نم هل اني.هصت ام ىلع انناعأو « هفنسم نع هللا ىضرف « بيصنب ةئالثلا عاونآلا نم لك ىف حيحصلا

 « نيتعركلا نيتيالاب قتكا نوكي نأ امإ هنأ باوجلاف ؟ ثيدحلا نم اًئيش بابلا اذه ف فنصملا دروب مل مل : ليق ناف

 هعضو نوكيو ملعل عفر باب دعب قالا ريع نبا ثيدح هيف دروأ امو « سيتي ملف هبساني ام هيف قحليل هل ضيب امإو
 لهأ ضعب نع قامركلا لقنو . ىلاعت هللا ءاش نا كانه هنيبنسام ىلع رظن هيفو ٠ ةاورلا ضعب فرصت نم كانه

 لهآ ضعب نعو . هقحليل اهضعبل ضيب اع رو ثيداحألا بتكو مجارتلا مجرتو باوبآلا بوب ىراخبلا نأ ماشلا
 ىذلاو : تلق . هطرش ىلع هدنع ءىث هيف تبثي مل هنأ ىلا ةراشإ ثيدحلا داري مدع ةمجرتلا دعب دمعت هنأ قارعلا

 ريسفت ىف دروام ىلا هنم ةراشإ ومف ارثأ وأ ةيآ دروأ اذإ امأ . ارثأ وأ ةيآ هيف دروبال ثيح هلح اذه نأ ىل ربظي

 كلذ ىف دراولا رثألا نأ ىلإو < بابلا ىف فاك ةيآلا هيلع تاد امو « هطرش ىلع ءىش هيف تبثي ل هنأ و « ةيآلا كلت

 ثيدح اهنم ملم حصص ؛ةريثك للعلا لضف ىف ثيداحألاو . هطرش ىلا ةوقلا ف لصي مل نإو عوفرملا قيرط هب ىوقي
 ا لو م ةملا ا ليم ا نبش اهيل سّقلا نم » هعفر ةريره أ
 ملعأ هللاو . ةطساو هيف لاص ىبأ نيبو هنيب هنأ حجارلاو . شيع شيعاألا :ىلع هنف

 لئاسلا باجأ م ثيدحلا م ملأت هئيدَح ىف لفتشم وهو الع لس نم تسيمسأي - ۲
 ع. و

 نب ءاطَع نع لع نب لاله ىنثدح : لاق ىبأ أ ىئدح لاق حلم رمال ردم "ن 'يهارإإ ىنثذحو
 لوسر يضف ؟ ةعاسلا ىم : لاقف يارغا ةءاج مو قلا ب ندع سمت ی ها ی لاق رره ییا نع ء راسب



 ١5 ٣
 ملا باتک -

 ىفق اذإ ىتح . مس ا لب : مهضعب لاقو « لاق ام رف لاق ام ْمِهَس : موقلا ضب لاقف . ند هلي هللا

 رتن اف ةذامألا تمض اذاف » : لاق . هللا لوسر اي انأ اه : لاق ؟ ةعاسلا نع لئاسلا ٌةارأ نبأ : لاق هئبدح

 97 « ةعاسلا ظنا هلهأ ريغ ىلإ ألا سو اذإ » : لاق ؟ اهءاضإ نيك: لاق . « ةعانلا

 [ 1٤۹٩ : ىف هفرط_ هو ثيدحلا]

 كرت نم هنمضت الف ملاعلا امأ < ملعتملاو ملاعلا بدأ ىلع هيبنتلا هلصحع ( لفتشم وهو اءلع لثس نم باب ) هلق

 بارعألا نم هلال هب قفرف هباوج ىلا حجر مث « هيف ناك ام ىفوتسا ىت> الوأ هنع ضارعإلاب هدأ لب « لئاسلا رجز

 نم هئمضت ايلف معتملا امأو « باوجلا الو انيعتم لاؤسلا نكي مل ولو لئاسلا لاؤس باوحب ةيائملا هيفو . ةافج مو

 « قبساا ىلع سوردلا ذخأ هلم ذخؤيو . مدقم لوألا قح نآل هريغب لغتشم وهو ماعلا لأسيال نأ لئاسلا بدأ

 فيك » هلوقل « حضتي ىتح هب بيجيام مهفي مل اذا ملاعلا ةعجارم هيفو . اهوحنو تاموكمحلاو ىواتفلا كلذكو

 نأ ىلع لدي ةصقلا قايس نكلو < روفلا ىلع ةباجالا نع لوئسملا ءافعا ةحايإ د نابح نبا هيلع بوبو « « اهتعاضإ

 دقو < ملعلا فصن لاؤسلا نسح ليق مث نمو « باوجو لاؤس ملعلا نأ ىلا ةراشإ هيفو « قالطالا ىلع سيل كلذ

 . هبيجم غرف اذإ لب « لئاس لاؤسل ةبطخلا عطقن ال : اولاقف ةبطخلا ىف امهريغو دحأو كلام ةصقلا هذه رهاظب ذخأ

 ذئنيح ىلوالاو . بيجيف تابجاولا ريغ ىف وأ  باوجلا رخؤيف اهتابجاو ءانثأ ىف كلذ عقب نأ نيب روما لصفو

 نيب اذكو « ةبطخلا متي مث هتباجإ بحتسيف لئاسلاب صتخا نإ اميسالو , نيدلا أ ىف هب متاع ناكناف ‹ ليصفتلا

 اذإ نكل « باوجلا ميدقت ىضتقي ام بجاولا ءانثأ ىف عقب دق اذكو « رخؤيف كلذ فالخم ناكنإو « ةالصلاو ةبطخلا

 رومآلا نم لاؤسلا ناك ناف « كلذ ىف ةدراولا ثيداحالا فالتتخا نم هلك كلذ ذخؤي و « حصألا ىلع فتأتسا باجأ

 دقو . ىلوأ كلذ نع لاؤسلا كرت ناك نإ امهيسالو « ثدحلا اذه ىف اک رخؤيف ةمهم روفلا ىلع اهتقرعم تسيل ىتلا

 . هاجرخأ . هباجأف ؟ لئاسلا نبأ : لاق ةالصلا نم غرف الف « ةالصلا تميقأو ةعاسلا نع لأس ىذلا ىف هريظن عقو

 : بطخم وهو لي ىنلل لاق هنأ اسم دنع ةعافر ىنأ ثيدح ىف م هتباجإ مدقتف ةزجان ةرورض هب لئاسلا ناك ناو

 هتبطخ ینا مث « هلعي لعجل هيلع دعقف ىسركب ینو هتبطخ كرتف « هند نع لأسي ءاج هنيد ىرديال بیرغ لجر

 لاس ةصق ىف نيحيحصلا ىف اكو . بضلا نع هِي ىنلا لأس ايب ارعأ نأ دمحأ دنع ةرعم ثيدح ىف اکو . اهرخآ ماف

 : سنأ ثيدح ىفو . ةعججا ىف ىتأيسو « ثيدحلا ؟ نيتعكر تيلصأ : هل لاقف بط هلي ىنلاو دجسملا لحد امل

 ضعب فو « ةالصلا ىف لخدي مح « موقلا ضعب سمن ام ر ىتح لي ىنلا ثدحبف لجرلا ضرعيف ماقت ةالصاا تناك

 كلام ةقبط نم « ىندملا حي وبأ نابلس نبا وه ريغصتلا ةغيصب ( حيلف ) هلق . ةالصلاو ةبطخلا نيب كلذ عوقو هقرط

 هل جرخأو « هيلع عب تام الإ ماكحالا ىف هثيدح نم ىراخبلا جرخع ملو « هظفح ىف ةمئآلا ضعب ملكت ٠ قودص وهو

 طقف نانس نب دمع ةطساوب حيلف نع ايلاع هدروأ امنإو . اهنم اذهو هدارفأ نم ةفئاط اهلك اشامو بادآلاو ظءاوملا ىف

 « طقف نانس نب دم نع قاقرلا باّتكىف هدروأ هال دم نع رذنملا نب ميهاربإو يلف نب دمخ ةطساوب الزان هدروأ مث

 أ نب لاله هل لاقي ىلع نب لالهو . ىرخألا ةياورلاب اهنرق الوزن لجالو ‹ ىرخأ اقيرط انه ديعي نأ دارأف

 لس حيحص ىف ۴ ٠ كيلس ههباوصو « خلا فانك )١(



 و. ثيدحلا
NEY 

 نم ثيدحلا اذه ىف هخيشو « نيعباتلا راغص نم وهو < دحاو وهو ةلالث نظي دقف ٠ لاله ىنأ نب لالهو ةنوميم
 لخدي دقو . لاجرلا موقلاو . هيلع قايسلا ةلالدل ىناثلا هلوعفم فذحو أدتبملا ربخ وه ( ثدحي ) هلق . مهطاسوأ
 ةياور ىف اذك « هئدحب رمتسا ىأ ( ىضف ) هلو ٠ هتيمست ىلع فقأ مل ( ىبارعأ ءاج ) هلق . اعبت ءاسنلا هيف
 سيلو هيف ناكىذلا ثيدحلا موقلا ثدحب ىنعملاف تتبث نإو « نيقابلا ةياور ىف تسيلو < ءاه ةدايزن ىومجلاو ىلمتسملا
 مدع نم رهظ ام. كلذ ىف ددرتلا محل لصح امل ( لاق ام عمس موقلا ضعب لاقف ) هلق ٠ ىنارعألا ىلع ادئاع ريمضلا
 مدع نيبت دقو < ابصوصخت ةلأسملا هذه نع لاؤسلا هرکی ناک هنوكل و « هوحن هئاغصإو هلاؤس ىلإ مب ىنلا تافتلا
 وأ , هيف وه ىذلا ثيدحلا لكيلا هرخأ نوكي نأ مدقت اک لمتحا لب ١ نيروكذملا نيرمآلا ىف باوجلا كرت راصحنأ
 كشلاو « هنظأ ىأ مضل اب هارأو « ةياكحلا ىلع عفرلاب ( لئاسلا هارأ نبأ لاق ) هلو . هب هيلا ىحويل هءاوج رخأ
 نبأ » هظفل و حيلف نع دم نب سنوي نع ةبيش نأ نب نايثع نع هريغو نايفس نب نسحلا هاودو . حيلف نب دم نم
 نأ سلج اذإ مدنع ريمألا نأش نم ناكو « ةداسولا نم هلصأو « دنسأ ىأ ( دسو اذا ) هلو . كشي ملو « لئاسلا
 ىنعم نيمضت ىلع لديل اهب ىتأو ماللا ىنممب ىلا نوكتتف « اداسو هلهأ ريغ هل لعج ىأ دسو هلوقف « ةداسو هتخن ىنثت
 نما اذه ةيسانمو . ميلف نع هريغو دمع نب سنوي هاور اذكو « دنسأ اذا » قاقرلا ىف نانس نب دم ظفلو . دنسأ
 . طارشألا ةلمج نم كلذو < للعلا عفرو لسمجلا ةبلغ دنع نوكي امإ هلهأ غلا )داسا نأ للا باتكل
 امل احيبلت « رباك الا نع ذخؤي امن لعلا نأ ىلا راشأ فنصملا نأكو . ةحسف مالا نف امي اق مادام معلا نأ هاضتقمو
 ٠ ةيقب ىتأيسو « رغاصالا دنع معلا سمتي نأ ةعاسلا طارشأ نم د لاق مب هللا لوسر نأ ىحتمجا ةيمأ ىنأ نع ىود
 ىلاعت هلا ءاش نا قاقرلا ف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا

 ص ص ا

 نع كام نب فو نع ر ىلأ نع ةلاَوَع وبأ امدح لاق لضفلا ”نب مراع نامل وأ اشو - ٠
 ٠ «ًاضرتن نحنو ةالصلا انَتمعَرَأ دقو انكرذأف «اهان رف اس ةر ىف وام یبا اَنع فاحت : لاق ورع نب هلا دبع
 ال 0 نيت « رانلا نم باقعألل ود هن" وص لأب یدانف < انلجرا ىلع مس المخ

 ٍ [ ۷١۴ ء ٩٩ : ىف ءافرط 56٠١ ثيدحلا ]
 « لضفلا نب مراع : هنع ةميرك ةياور ىف ىنييمشكلا داز ( نامنلا وبأ انثدح . ملعلاب هتوص عفر نم باب ) هلۆق

 دنع فرصنم ريغ وهو اهرسك ىحو ءاهلا حتفب ( كهام) هلق ٠ ةمدقملا ىف مدقت م دم هاو « بقل م.اءو
 عفر زاوج ىلع فنصملا لدتساو . فص ولا هيف ظحل هن أكف افرصنم ليصآلا ها ورو « ةمجعلاو ةيبلعلل نب مك الا
 ةعاسلا ركذو بطخ اذإ یب ىنلا ناك » رباج ثيدح ىف كلذ تبث  ةظعوم ىف ناك اذإ ام كلذب قحليو « كلذ ريغ وأ عمج ةريك وأ دعبل هيلا ةجاحلا وعدت ثيح كاذب لالدتسالا متي ام ]و « هتوص ىلعأب ىدانف » هلوقب لعلاب توصلا
 الجر نأ ول ىح , دازو هانعم ىف نامنلا ثيدح نم دمحالو . سم هجرخأ « ثيدحلا . . هتوص العو هبضغ دتشا
 باتك ىف نثملا ثحابم ىلع مالكلا ىقتأيسو « مهفيل ثيدحلا ةداعإ ةيعورشم ىلع اضيأ هب لدتساو « هعمسل قوسلاب
 نبودت ىف ةياغلا غلبي نأ ديري هنأ ىلإ فنصملا نم زمر بيوبتلا اذه ىف : ديشد نبأ لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ ءوضولا



 العلا باتک د ۳ ١

 ىلاعت هللا هحر لمف كلذكو « هبيترت نسح ىف هعسو غرفتسي نأب باتكلا اذه

 نبيع نبا دنع ناك: ئديجلا انل لاقو . « انأنأ هو « انربخأ »وأ « انتدح » ثذحلا لوق باپ - ع

 يش لاقو . ”وودتملا قداملا رهو إب ها لوسر اند + دوتشش نبا لاقو . ااو ةتسمتو اأو انتريخأو اند

 نبا نع : ةيلاملا وبأ لاقو . نيد عم هللا لوسر انتدح ةفيذح لاقو . ةلك يلو 'ىنلا تمم : هللا دبع نع

 لاقو ٠ لجو رع هبار نع هيو هِي ینا نع : نأ لاقو . هر نع ىو ایف لَم ىنلا نع سابع

 لجو رع کبر نع هيورب ا ینا نع : ةريره وبأ
 ىلع هباتك ىب هنأ ىلإ ةمجرتلا هذي راشأ : ديشر نبا لاق ( انأبنأو انربخأو انثدح ثدحلا لوق باب ) هلق

 نبأ لوق هداريإو ءال مأ دحاو ىم ظافلالا هذه له : هدارمو : تلف . مب ىنلا نع تايورملا تادنسملا

 اذكو « ىديجلا انل لاقو » ىليصآلاو ةميرركة ياور ىف ( ىديملا لاقو ) هلق . هراتح هنأ ىلع لاد هريغ نود ةنييع

 هلوق ليصأآلا ةياور نمو ءانأبنأو » هلوق ةميرك ةياور نم طقسو . لصتم وهف « جرختسملا ىف معن وبأ هركذ
 ىف روبشملا ثيدحلا نم فرط قيلعتلا اذه ( دوعسم نبا لاقو ) هلق . رذ ىفأ ةياور ىف عيجلا تبثو « انربخأ »

 لاقو ) هلو . ىلاعت هلا ءاش نإ كانه هيلع مالكلا ىتأيو , ردقلا باتك ىف فنصملا هلصو دقو « نينجلا قلخ ىف

 باتك ىف فنصملا هركذ ثيح اضيأ الوصوم ىتأيس «دوعسم نبا وه ( هللا دبع نع ) لئاو وبأ وه ( قيقش
 « انثدح د ةرات لاق ىباحصلا نأ قيلاعتلا هذه نم هدارمو . قاقرلا باتكىف ةفيذح ثيدح اضيأ ىتأيو « زئانجلا

 ىنلا ةياور ىف ةريره ىبأو سنأو سابع نبا ثيداحأ امأو . غيصلا نيب اوقرفي مل مهنأ ىلع لدف « تعم و ةراتو

 توبث دنع لصولا اهكح نأو « ةئمنملا ىلع هيبنتلا انه اهركذب دارأو « ديحوتلا باتك ىف اهلصو دقف هبر نع مل

 « ال مأ كلذب ىبناحصلا حرص ءاوس هبر نع ىه امن] علي ىنلا ةياور نأ ىلإ ديشر نبل هركذ ام ىلع راشأو « للا

 ىلإ جاتحيف راصتخا هنكلو ءهبر نعو عضاوملا ضعب ىف هيف لقي مل هناف روكذملا سابع نبا ثيدح هل لديو

 نيب ةطسأولا نآل < ةباحصلا ليسار ع جاجتحالا ةحص هليبس كلذ ناكام ةحصب حلا نم دافتسيو : تلق . ريدقتلا

 ىنلا نيب و ىباحصلا نيب ةطساولاو « اعطق لوبقم وهو ليربج ءارسإلا ةليل لثم هب هملكي مل ابف هبر نيبو لِي ىنلا
 ضعب نع ابلمح ام ر ةباحصلا ضعب ناف ‹ اهريغ نود ماكحألا ثيداحأ ىف اذهو , رخآ ىناحوهو اقافتا لوبقم مق

 . ءارلا مضب عيفر همساو « ةريخآلا ءايلاب ىحايرلا وه انه روكذملا ةيلاعلا وأ : ( هيبنت ) . رابحالا بعك لثم نيعب انلا

 روظن نأ نف لبق ناف . هنود ىحايرلا ةياورب فورعم روكذملا ثيدحلا ناف « مهو دقف ةليقثلا ءارلاب ءاتبلا هنأ معز نمو
 ؟ روكذملا ثيدحلا ىفرهاظب كلذ سيل و « ةع رصلا ءادآلا غيص نيب ةيوسنلا ةمجرتلا لصحم و« ةمجرتلل رمع نبأ ثيدح ةيسانم

 ةياور ظفل ناف « هقرط تعمتجا اذإ كلذ ربظي و « روكذملا ثيدحلا ظافلأ فالتخا نم دافتسي كلذ نأ باوجلاف

 ىو <« ىلورخأ » ريسفتلا ف فلؤملا دنع عفان ةياور ىفو « ىه ام ىلوثدخ » بابلا ق روكذملا رانيد نب هللا دبع

 اف لاقو « ىهام ىنوثدح ه للعلا ىف ءايحلا باب ىف فنصملا دنع كلام ةياور فو « ىنوئبنأ » ىليعامسإلا دنع ةياور

 لهأ دنع هيف فالخ ال اذهو « ءاوس مدنع ءابنإلاو رابخإلاو ثيدحتلا نأ ىلع كلذ لدف « ام انريخأ !ولاقف د
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 كثيدحلا ١"
 و ا ا اج ا يت دييحصسم

 كئي الو إل ىلاعت هلوقو ( اهرابخأ ثدحت ذئموي ) ىلاعت هلوق هيف ةلدالا حرصأ نمو « ةغللا ىلإ ةبسنلاب معلا
 ىرهزلا ىأر اذهو ‹ ةغللا لصأ ىلع رمتسا نم مهنف : فالخلا هيفف حالطصإلا ىلإ ةبسنلاب امأو . ( ريبخ لثم
 بجاحلا نبا هحجرو « ةبراغملا لمع رمتسا هيلعو ؛ نييف وكلاو نييزاجحلا رك أو ناطقلا ىحيو ةنييع نباو كلامو
 .هظفل نم خيشلا أرقي ثيح كلذ قالطإ ىأر نم مهنمو . ةعبدألا ةمثلا بهذم هنأ < احلا نع لقت و « هرصتتع ىف
 اذهو « هيلع أرقي ام رابخإلاو , خيشلا هب ظفلي ام ثيدحتلا نوصخيف : لمحتلا قارتفا بسحب غيصلا نيب ةقرفتلا ىأر نم مهنمو « مهريغو هدنم ناو نابح ناو یاسنلاو هيوهار نب قحسإ بهذم وهو « هيلع أرقي ثيح هدييقتو
 نف : رخآ اليصفت مهعابتأ ثدحأ مث . قرشملا لهأ روبمجو بهو نباو ىعفاشلاو یعازوالاو جرج نبا بهذم
 لاقف درفأ خيشلا ىلع هسفنب أرق نمو ؛ عمج هريغ عم حمس نمو « « یتدح » لاقف درفأ خيشلا ظفل نم هدحو عم
 اذه لكو « هزيحي نم خيشلا اهب هفاشي ىلا ةذاجإلاب ءابنإلا اوصصخ اذكو . عمج هريغ ةءارقب عمس نمو« « قر بخأ د
 ليبس ىلع كلذ نأ مهضعب نظو . لمحتلا لاوحأ نيب زييقلا اودارأ امثإو , مدنع بجاوب سياو نسحتسم
 روكذملا حالطصالا ةاعارم ىلإ نو رخأتملا جاتح معن . هتحت لئاط ال امب هيلعو هل جاجتحالا ىف اوفلكتف : بوجولا
 نمؤي الف الإو « هدام ىلع لدت ةنيرقب ناينإلا ىلا جاتحا اهنع زوجت نف « مدنع ةيفرع ةقيقح راص هنال « طلتخم الئل
 نيرخأتملا فالخم دحاو لمت ىلع نيمدقتملا ظافل أ نم درب ام لمحبف « حالطصالا ريزقت دعب زاجناب عومسملا طالتخا

 للا لرسول نا نع رانيد نب هلل دبع نع رفعج نب ليعامسإ انثدح ةبيتق اشم - ١
 جش ىف نانا موف ؟ يام ی ودك رثا لكم اهمأإو ٠ رو طاب ال رشا نم نإ د هلل
 : لاق . هللا لوسر اي یه ام امدح : اولاق ًً . تييحتماف ؛ للا اا یف ىف َمكَوَو : هلا دبع لاق . ىداوبلا
 « ةلختلا ىه
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 ىلا رع نبا ص : لاق « ملا ىف مهفلا باب » ىف فنصملا دنع دماج ةياور ىف داز ( ةرجش رجشلا نم نإ ) هلق
 وهو ب ىنلا دنع تشك » عويبلا ىف هنع هلو .  رجشلا نم نإ : لاتو رامحي ىتأف « مّ ىنلا دنع انك د لاقف ةئيدملا
 , ىنممب هپشو ههش لاقي اک ةيوست ةلكهلثمو هلثم : ىرهوجلا لاق : ىنعم امهو امهحتفب ةمرركو ليصآلا ةياود فو ,ةثلثما ناكسإو لثم بم ركب رذ بأ ةياور ىف انيك ( ململا لثم اهنإو ءاهقرو طةسبال ) هلق ٠ ًاراج لک أي
 طوقس مدع ةبج نم مسملاو ةلخنلا نيب هبشلا هجوو . ىبتنأ . لاثمآألا نم برضيام اضيأ كيرحتلاب لثملاو : لاق
 هللا لوسر دنع انک لاق » هظفلو رمع نبا نع رخآ هجو نم ثيدحلا اذه ىف ةماسأ ىبأ نب ثراحلا هاورام قرولا
 « ةلخنلا ىه : لاق . ال : اولاق ؟ ىهام نوردتأ « هلأ اهل طقسنال ةرجث لك نموا لثم نإ : لاقف موي تاذ ب
 ىئدح : لاق شعألا قيرط نم ةمعطألا ىف فنصملا دنع عقوو ٠ , ةوعد نمؤمل طقسا الو « ةلمئأ اهل طقست ال
 اذهو « للملا ةكربك هتتكرب امل رجشلا نم نإ : لاقف « رامي ىتأ ذإ مقلم ىنلا دنع نحن انی , لاق رمع نبا نع دهاجم
 ال اع كلذ ريمتو لابحلا ىف فيللاو باودلا فلع ىف ىونلا ىتح  اهئازجأ عيمجم عفتتي كلذ دسعب مث ء اعاونآ لكؤت سبيت نأ ىلا علطت نيح نف « اهاوحأ عيمج ىف ةرمتسم « اهئازجأ عيمج ىف ةدوجوم ةلخنلا ةكربو « لبق ىذلا نم معأ
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 ىف فنصملا دنع عقوو . هنوم دعب ىت> هريغلو هل رمّتسم هعفتو « لاوحالا عيمج ىف ةماع لسملا ةكرب كلذكو « نخ

 تاحتيال ملا لجرااک ةرجشب ىفوربخأ : لاقف لتي هللا لوسر دنع انكو لاق سمع نبا نع عفان قيرط نم ريسفتلا

 عل هني الو : هريسفت ىف ليقف « ءافتك الا قيرط ىلع تام ثالث قنلا ركذ اذكء الو الو الو ابقرو
 مدعيالو اهرم

 امب قلعتم هنأ هنع ىوارلا نايفس نب ميهارب] نظف ةدحاو ةرم ننلا ركذ ملسم ةياور ىف عقوو . اهعفن لطبي الو اهؤيف

 لومعم لب « نظ اک سیلو « « اہاک أ قؤتو و هلعلو ةدئاز ءال » لعل : لاقو هلكشتساف « اهلكأ ىتؤت » هلوق وهو هدعب

 دنع عقوو . مدقت ال ريسفتلا ليبس ىلع مالك ءادتبا «ىنؤت د هلوقو . هانیب اك ءافتكالا ليبس ىلع فوذح للا

 ىأ ( سانلا عقوف ) هلق . لاكشالا نم مف ءابقرو تاحتبال , هلوق ىلع « نيح لک اہک أ قوت , ميدقتب ليعامسإلا
 ىلع رئاطلا عقو لاقي « ةلخنلا نع اولهذو عاونالا نم عونب اهرسفي مهنم لك لعجل « ةيدابلا راج ىف مراكفأ تبهذ

 هحيمص ىف ةناوع وبأ نيب ( یت ىف عقوو ) هلق . ىوارلا رمع نبا وه ( هللا دبع لاق ) هل . اهملع لز" اذا ةرجشلا

 رغلملا نأ ىلا ةراشإ هيفو « هب ىتأ ىذلا راما لجأ نم ةلخذلا اهنأ تننظف : لاق كلذ هجو ربع نبا نع دهاجم قيرط نم

 لمجال ثيحب ةيمعتلا ىف غلابي ال نأ هل ىغبني زغلملا نأو « لاؤسلا دنع ةعقاولا لاوحالا نئارقل نطفتي نأ ىغبني هل

 باب » ىف دهاجم ةياور ىف داز « ( تييحتساف ) هوه . هعماس سفن ىف عقو ناك هبرق املك لب , هنم لخدي اياب زغللل

 . مهثدحأ انأ ةرشع رشاع انأ اذاف : ةمعطألا ىف هلو . موقلا رغصأ انأ اذاف ةلخنلا ىه لوقأ نأ تدراف : « ملعلا ىف مہفلا

أاي : رمعل تلق انق الف « ملكتأ نأ تهركف ناهكتيال رمعو ركب ابأ تيأرو : عفان ةياور فو
 كلام ةباور ىفو . هاتب

 نوكن نآل : لاقف سفن ىف عقو امب ىبأ تثدغ : هللا دبع لاق « علا ىف ءايحلا باب ىف فلؤملا دنع رانید نب هللا دبع نع

 نم ثيدحلا اذه ىفو . معنلا رمح : لاق هبسحأ : هحيحص ىف نابح نبا داز . اذكو اذك ىل نوكي نأ نم ىلإ بحأ اهتلق

 ثيدح نم دواد وبا هاورام امأو . هومبفي مل نإ مهل هنايب عم قنخ ام ةبلطلا ناهذأ ملاعلا ناحتما مدقت ام ريغ دئاوفلا

 لوم كلذ ناف  لئاسملا باعص ىه : هتاور دحأ ىعازوألا لاق  تاطواغألا نع ىل هنأ مب ىنلا نع ةيواعم

 بوب دقو ؛ معلا ىف مهفلا ىلع ضيرحتلا هيفو « هزيجعت وأ لوثسملا تنعت ليبس ىلع جرخام وأ « هيف عفن ال ام ىلع

 هنا نوكي نأ ربع ىنمت اذل و « ةحلصم تيوفت ىلا دوي ملام ءايحلا بابحتسا هيفو . « معلا ىف مهفلا باب » فلؤملا هيلع

 فنصملا هيلع بوب دقو« هرمثتامو ةلخنلا ةكرب ىلع ليلد هيفو . بدآلا ىفو اعلا ف فلؤملا هيلع بوب دقو « تكسي مل

 . عويبلا ف فلؤملا هيلع بوب اذهلو « هعبب زاج هاك أ زاجام لك نال « زئاج راما عيب نأ ىلع ليلد هيفو . اضيأ

 ىبنلا ثيدح بقع هدروأ هنآل هيلع هيبنتلا نم عدم ال كلذ نأب بيجأو « هيلع عمجلا نم هنوكل لاطب نبا هبقعتو

 ليلد هيفو . كلذك سيل و « كاذ نم اذه نأ ليختي اليختم لعل : لوقي هنأكف « اهحالص ودبي ىتح راقلا عبب نع

 هلوق ريسفت ىف هدروأو . لاملا ةعاضإ باب نم كلذ نأ نظي الثل ةمعطألا ىف هيلع بوب دقو « لخنلا ريمعت زاوج ىلع

 نم رازبلا هاور ابف احرص درو دقو . ةلخالا ةرجشلاب دارملا نأ ىلا هنم ةراشإ ( ةبيط ةءلكالثم هللا برض إل ىلاعت

 لاق ؟ ىه ام نوردتأ : لاقف ةبالا هذه ركذف قلب هللا لوسر أرق : لاق رمع نبا نع عفان نع ةبقع نب یسوم قيرط

 اذه نيب عمجمو . < ةلخنلا ىه » مقلب هللا لوسر لاقف « ىس ناكم ملكتأ نأ ىنعنف « ةلخنلا اهنأ ىلع فخ مل: ربع نبا

 نابح نبا دنع عقوو . هرخآ ىلا ةرجش رجشلا نم نا : الئاق ةبآلل ايلات هلك أ ىف عرشف راملاب فأ علي هنأ مدقتام نيبو

 لثم املثم ةرجش نع ريخي نم : لاق ب ىنلا نأ رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ملسم نب زيزعلا دبع ةياور نم



 ثيدحلا ١د ٩۲ ١1

 هيبشتلا عقوف : ىطرقلا لاق « رازلا ةياور ديؤي وهو . ثيدحلا ركذف ؟ ءامسلا ىف ابعرفو تباث اهلصأ ٠ نمؤملا

 ال هنأو « باطتسم حاورالل توق ريخلاو مولعلا نم هنع ردصيام نأو ؛ تب اث ملسملا نيد لصأ نأ ةبج نم امني

 نمؤملا عرف نوكب دارملاو : هريغ لاقو . ىهتنا ءاتيمو ايح هنع ردصيام لكب عفتتي هنأ و « هنيدب اروتسم لازبال
 رع نبا نع دهاجب نع رشب ىنأ نع نيسح نب نايفس قيرط نم اضيأ رازلا یورو . هلوبقو هلمع عفر ءامسلا ىف
 « حيمص هدانسإو ارصتخم هدروأ اذكه « كعفن اهنم كاتأ ام , ةلخذلا لشم نمؤملا لثم ه ب هللا لوسر لاق : لاق
 عطق اذإ ةلخنلا نوكةبج نم ةلخنلاو ملسملا نيب هيبشتلا عقوم نأ معز نم امأو . ةرابع زجوأب دوصقملاب حصفأ دقو
 امنا وأ « ىدآلا ىنم ةحنار اهعلطل نال وأ « تقرغ اذا تومت اهنال وأ . حقلت ىتح لمحمنال وا هام ايعأر
 صتخم ال نييمدألا ىف كرتشم تابءاشملا نم كلذ عيمج نال « ةفيعض هجوأ اهلكف « اهالعأ نم برشت اهنال وأ « قشعت
 « تبثي مل كلذ ىف ثيدحلا ناف مدآ نيط ةلضف نم تقلخ اهنوكل كلذ نأ معز نم لوق كلذ نم فعضأو « ملسملاب

 رظنلا ىف ركفلا ديدحتل و « نهذلا ىف خسرتل ىناعملا ريوصتو « ماهفإلا ةدايزل هابشالاو لاثمالا برض هيفو . ملعأ هللاو
 ال نمؤملا ناف « ههوجو عيمج نم هريظن نوكي نأ مزايال ءىثلاب ءىثلا هيبش نأ ىلا ةراشا هيفو . ةثداحلا مكح ىف
 نإو هميف اب هردابيال هنأو « لوقلا ىف هابأ ريغصلا ميدقتو « ريبكلا ريقوت هيفو . هلداعي الو تادامجا نم ءىش هلام
 قوي هللاو « بهاوم ملعلا نال « هنود وه نم هكردي ام ضعب هيلع قخي دق ريبكلا ملاعلا نأ هيفو . باوصلا هنأ نظ

 اذإ اف حدقيال ريخلا لابعأ ىلع ءانثلا ةبحم نم باقلا ىف عقت ىلا رطاوخلا نأ ىلع كلام هب لدتساو . ءاشي نم هلضف
 ةبحع نم هيلع ناسنإلا عبطام هنع هللا ىضر رمع ىن هجوو , روكذملا رمع ىنم نم دافتسم كلذو « هلل ابلصأ ناك

 نأ وجرب ناك هلعل و « ةوظح لب ىنلا نم دادزيل و ‹ هرغص نم مهفلا ىف دلولا ةليضف رهظتل و « هدلولو هسفنل ريحا
 رمح ةدحاو ةلأسمل هنبا مهف لباق هلال رمع نيع ىف ايندلا ةراقح ىلا ةراشالا هيفو . مبفلا ىف ةدايزلاب كاذ ذإ هل وعدي

 اذهب تي ىنلا نع ثيدحلا اذه وري ملو : هدنسم ىف رازيلا لاق : ( ةدئاف ) . انب ءالغو اهرادقم مظع عم معنلا
 ىل رصتخم ثيدج ىلا كلذب راشأو ةريره ىبأ نع بابلا فو : لاق ىذمرتلا هركذ الو «هدحو رمع نبا الإ قايسلا
 نم نابح ناو ىاسنلاو اضيأ ىذمرتلا دنعو « « ةلخنلا لثم نمؤملا لدم » هظفلريسفت ىف ديح نب دبع هدروأ ةريره
 دقو « ةملس نب دامح هعفرب درفت « ةلخنلا ىه د لاق € ةبيط ةرجشك ةبيط ةلك لثمو إل أرق لَ ىنلا نأ سنأ ثيدح
 ناو رمعو ركب ابأ مهنم نأ هان ركذام عومج نم اندفتساف « ةرشع رشاع ناك هنا رمع نبا نع دهاجم ةياور ىف نأ مدقت
 لعأ ىلاعت هللاو . سلجلا كلذ ىف ثيدحلا اذه نم هايور ام اعم اناك نإ كلام نب سنأو ةريره ابأو ءرمع

 نإ » لاق ل ٌىنلا نع رمح نبا نع رانيد نب هللا دبع انثدح ناولس انئدح راع نب دلاخ نشرح - ٣ ب 7 2 5 ١ 2 2523 8 کے 207 0 5
 لاق . یداوبلا رجش ىف سالا حوف لاق ؟ ھام ینوئدح « نسا اا واف و طة ال ة حش رجشلا نم و E eS ا
 للا ىه : ىلاق ؟ هللا لوسر اي هام انشد : اولق مم . لحنا اهم أ ىي ىف مقوف : هلل دبع

 الو ٠ هلبق ىذإا ظفل نم بيرق ظفلب روكذملا سع نبا ثيدح هيف دروأ ( ةلأسملا مامالا حرط باب ) هلق
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 لعلا باتنك

 قامركلا ىوعد امأو . ةدئاف الب راركنلا هيلع ىعدب نم ضارتءا عفدت ةدئاف ءادنبال آراثيإ رخآ دانساب هدروأ

 ةياودو « رابخإلاو ثيدحتلا ىنعم نايب ىف تناك انه ةبيتق ةياور نأو « مهئافنصم مجارت ىف هاشم عينص ةاعارمل هنأ

 كلذل ثيدحلا هل ىور ىذلا هخيش نع عضوم لك ىف ثيدحلا ركذف « ةلأسملا مامإلا حرط نایب ىف تناك دلاغ

 ىف دلقي ناك هنأ ىكح هفرصت ةدوجو هلع ةعسو ىراخبلا لاح فرع نع دحأ نع دج مز ةر اهنا أا

 هب زاتما ام ةلمج نم نأ ةمألا نم ريثك نع لةنلا دراوت دقو . هريغ ىلع ةيزم هل نكي مل كلذك ناک ولو , مجارتلا

 هنآأل كلذ ف هل ةبرم ال هنأ ىضتقي قامركلا هاغذا ىذلاو . هءاونأ مجا_ت ىف هفرصت ىف هرظن ةقد ىراخبلا باتك

 هل دجأ ملو « ارام هحرش ىف مالكلا اذه ىقامركل' داعأ دقو . مجارتا' ىف قيقدتلا نع الضف باو الا ىلع افينصت

 هدجأ مو 2 رومشلا هيقفلا قدملا لالب نبا وه ناملس رائد ن هللا دبع نع ه وارو . ناعتسملا هاو . كلذ ىف افلس

 قيرط نم جرختسملا ف هدروأ امن معن ابأ نا ىتح < هيلع جرختسا نم دحأل عقي ملو « ىراخبلا دنع الإ هتياور نم

 ىف ةناوع وبأ هجرخأ روكذملا نابلس نع ىوارلا دلخم نب دلاخ ةياور نم هتدجو دقو . هسفن ىراخبلا نع ىربرفلا

 هديغو سم دنع سع نب هللا دبع نم هل رانيد نب هللا دبع عامب

 ( لع ینذز بر 'لقو )ل ىلاعت هلوقو « للا ىف ءاج ام ساپ -
aرا اا ا  aاک ۴  

 ىلع ةءارقلا لق مهموعل مجدحأو 5 ةراح ةءارقلا كلامو ئروثلاو نسجلا ى ارو : ثدتحملا ىلع ضرعلاو ةءارقلا
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 انثدحو ئ رب فلا فشوب نب دم انربخأو . اعلا ىلع ةءا رقلاب سأب ال : لاق ٍنّسحلا نع فوع نع ئطساولا نّسحلا
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4 



 ۱4۹ ا

 ا مك للا : لاق ؟ "لك اا لإ فلسرأ هللا كلبك نم بيو

 نم ربشلا اذه موصن نأ لَ TT . ميت ملا : لاق ؟ ةليلاو ممويلا ىف سلا تاواصلا
 ءو

¢ 
 0 لع متت انثاينغا م ٌةقدّصاا هذه دخان نة ناب ةلدشنأ : لاق . م ف : لاق ؟ ةنّسلا

 أب هولا نع نأ نع تبا نع املس 0 ا 067 نب دعس ی ال

 بلاطلانآل < صوصخلاو مومعلا نم امهنوب ال فطعلاب امهنيب راغ امن ( ثدحا لع ضرعلاو ةءارقلا باب )ەلۋ

 لصأ بل اطلا هب ضرلعي امع ةرابع ضرعلا نآل ةءارقلاب الإ ضرعلا حقي الو ؛ هريغو ضرعلا نم معأ ناك أرق اذإ

 رظنف هخيشل لصألا رضحأ اذإ ام ىلع هقلطأف مهضعب هيف عسوتو . ةءارقلا نم صخأ وهف هترضح هريغ عم وأ هعم هخيش

 ةلواملا ضرع ىمسي اذه:نأ قحلاو . هيلع بلاطلا هأ رقي وأ هب هثدحص نأ ريغ نم هنع هيورب نأ هل نذأو هتعح فرعو هيف

 بوب اذهلو « ماع أرقيام نود خيياشملا ظافلأ نم هوعم امب الإ نودتعيال فاسلا ضعب ناك دقو . قالطإلا ال دييقتلاب
 هقلع نأ دعب هيلا هدنسأ مث . ملاعلا ىلع ةءارقلاب سأب ال ىرصبلا وهو - نسحلا لوق هيف دروأو هزاوج ىلع ىراخبلا

 « ازئاج , هلوقو . هيلع ةءارقلاو ملاعلا نم عاملا نيب ابوس امهنأ الوصوم كلامو ىروثلا نايفس 7 کذ اذکو

 وه كلذ ڄتحما ( مهضعب جتحاو ) هلق ٠ ريف عازنال عامسلا نال« ةءارقلا ىأ «ةرئاج » رذ 0 أ ةياور ىف عقو

 هفالخ ىل رهظ مث « ةمدقملا ىف هتعبت و هتكرد دأ نم ضعب لاق اذ ؟ « هل رداونلا باتك ىف لاق قا ا خيش ىديملا

 ىراخبلا ليعامسإ نب دمح تعمس : لاق ةمب زخ نبا قي رط نم ةف رعملا ىف قهمبلا هجرخأ ءدادحلا ديعس وبأ كلذ لئاق نأو

 ةبلع نب ماعض ةصق : لاقف ؛ هل ليقف : ملاعلا ىلع ةءارقلا ىف لب ىنا | نع ريخ ىدنع : دادحلا ديعس وبأ لاق : لوقي

 نأ مام ةصق ىف سنأ ثيدح نم دعب ىراخبلا هقاس ىذلا نتملا ف سيل و . ىنا . معن لاق ؟ اذهب كرمأ هللا : لاق

 نب دمع ىنثدح : لاق قحسإ نبا قيرط نم هريغو دمحأ اهركذ ىرخأ قيرط نم كلذ عقو ام] و « كاذب هموق ريخأ امام
 ىو « هلوطب ثددحلا ركذف « ةبلعث نب نب ماض ركب نب دعس وئب ثعب : لات سابع نبأ نع بيرك نع عضيون نب ديلولا

 امي هدنع نم مكتنج دقو « اباتتك هيلع لز و و الوسر ثعب دق هللا نإ » مهلا جرام دنع هموقل لاق امام نأ هرخآ

 ىراخبلا لوق ىنعف . اماسم الا ةأ ما الو لجر هرضاح فو مويلا كلذ نم ىسمأ ام هللاوف : لاق « هنع م اهنو هب مرمأ

 لات ( كصلاب كلام جتحاو ) هلق . ثيدحلا لهأ نيب ةحلطصملا ةزاجالا دصقي ملو « هنم هوابق ىأ «هوزاجأف د

 بوتكملا انه دارملاو . كوكصو كاكص حملاو . برعم ىسراف « باتكلا  متفلاب ىنعي - كصلا : ىرهوجلا

 . هيف اع وه ظفلتب لنإو هب هيلع ةداهشلا تغاس « معن » لاقف هيلع ”ىرق اذإ هنال « رقملا رارقإ هيف بتكي ىذلا

 هاورف نآرقلا ةءارق ىلع ثيدحلا ةءارق كلام سايق امأو . هنع ىورب نأ حص هب رقاف ماعلا لع ”ىرق اذإ كلذكف

 : لجرلا لوقيأ هيلع ضرعت ىتلا بتكلا نع لئسو « الام تعمس : لاق بهو نبا قيرط نم ةيافكلا ىف بيطخلا
 مولع ىف کاج لا یورو ؟ نالف ثأر قأ : لوقيف لجرلا ىلع أري لجرلا سيلأ . نآرقلا كلذك « معن : لاق ؟ ىتثدح

 . هيلع نوءرقي لب « دحأ ىلع أطوملا أرق هتيأر اف « ةنس ةرشع عبس اكلام تبحص : لاق فرطم قيرط نم ثيدجلا
 يسيل



 علا باتک۔ ٣ اه

 ىف اذه كيرحبال فيك : لوقيو « خيشلا ظفل نم عاملا الإ هبزجتال : لوق نم ىلع ءابإلا دشأ بأي هتعمسو : لاق

 « ىزجت ال خيشلا ىلع ةءارقلا نوكىف فالخلا ضرقنا دقو : تلق ؟ مظعأ نآرقلاو « نآرقلا ىف كيزحيو « ثيدحلا

 لهأاي مكعطنت نوعدتال : لاق دعس نب هارب نع بيطخلا ىورف «قارعلا لهأ نم نيددشتملا ضعب هلوقي ناكامإو

 نم عفرأ خيشلا ىلع ةءارقلا نإ : اولاقف مهتفل اع ىف مريغو نييئدملا ضعب غلاب و . عامسلا لشم ضرعلا « قارعلا

ع ةحيمص دين اسأب بيطخلا لةو ‹ هنع كلام بئارغ ىف ىنطقرادلا هلقثو « هظفل نم عامسلا
 بئذ ىلأ نباو ةبعش ن

 مهفأو تبث أ "ىلع ةءارقلا : لاق ديبع نأ نعو . هيلع درلا بلاطل ابتي ملابس ول خيشلا نب اولتعاو . ناطقلا ىحبو

 « ءاوس امهنأ - ىروثلا وهو  نايفس نعو هنع فنصملا هلقت اک كلام نع فورعملاو . انأ ةءارقلا لوتأ نأ نم ل

يلع ةءارقلا نم ةبتر عفرأ خيشلا ظفل نم عامسلا نأ روبجلا هيلع ىذلا روهشملاو
 ةءارقلا ريصي ضراع ضرعي مل ام . ه

يشلا زرحت نم هنم مزا ام تاجردلاعفرأ ءالمإلا ىف هظفل نم عامسلا ناك مث نمو « ىلوأ هيلع
 . لعأ هلا . بلاطلاو خ

 قيرط نم جرخأف « انه ام اقايس متأ بيطخلا ءاور رثآلا اذه (ملاعلا ىلع ةءارقلاب سأبال : لاق نسحلا نع) هلق

 ىلزنم ديعس ايأ اي : لاقف نسحلا لأس الجر نأ ىنارعالا فوع نع ىطساولا نسحلا نب دمع نع لبنح نب دحأ

 تأرق وأ كيلع تأرق ىلابأ ام : لاق . كيلع تأرق اسأب ةءارقلاب ىرت نكت مل ناف « ىلع قشي فالتخالاو « ديعب

 ثحلا باتكىف قابلسلا لضفلا وأ هاورو . نسحلا ىثدح لق « معن : لاق ؟ نسحلا ىثادح لوقأف : لاق . ىلع

 ىلا بتكلا هذه : نسحلا انلق د ظفلب « مالس نب دم انئدح : لاق لکو تلا نب لبس قيرط نم ثيدحلا بلط ىلع

 نم ليعاعسالا ةياور ىف ( ديعس نع ثيللا ) هلق . « نسحلا انثدح : اولوق : لاق ؟ اف لوقن شيا كيلع أرقت

و نبا قيرط نم هدنم نبال اذكو « ديعس ىنثدح ثيللا نع دمت نب سن وب قيرط
 ىلع لبلد اذه ىو« ثيللا نع به

نع هريضو نالجم نب دمج ىثدح : لاق ثيللا نع دعس نب يهاربإ نب بوقعي قيرط نم یئاسنلا ةياور نأ
 ديعس 

يقل مث ةطساوب ديعس نع هعمس ثيللا نأ ىلع لمح وأ « ديناسالا لصتم ىف ديرملا نم ةدودعم ةموهوم
 . هب هثدخل ه

 نم هدنم نبأ هركذو « رمع نب هللا ديبع نع ريمع نب ثراحلا قيرط نم ىوغبلاو ىاسنلا هجرخأ رخآ ف التخا هنفو

 ثيللا نال ىراخبلا دنع هيف فالتخالا اذه حدقي ملو « ةريره ىنأ نع ديعس نع امهالك ناثع نب كاحضلا قيرط

 يأ نع ىربقملا نأب ثيللا ةياور حجرتت نكل « ناخيش هيف ديعسل نركب نأ لاتحا عم ىرقملا ديعس ىف مهتبثأ

 ةياور : هيبأ نع متاح بأ نبا لاق مث نمو « اتہشتم اطباض ناكنم الإ اهريغ ىلا اهنع لدعي الف ةفولأم ةداج ةريره

 ىربقملا نع ناثع نب كاحضلاو هللا دبع هوخأو رمع نب هللا دبع هاور : للعلا ىف ىطقرادلا لاقو . مو كاحضلا

 نب ناهيلس قيرط نم هجرخأ لب هجولا اذه نم هجرخم مف لم امأ . ثيللا لوق لوقلاو هيف اومهوو ةريره ىنأ نع

قو ملسم هنم رف امو . قيرطلا هذه بقع فنصملا املا راشأ دقو « سنأ نع تباث نع ةريغملا
 دامح ناف ؛ هريظن ىف ع

رأف تباث نع ثيدحلا اذه ىور دقو تباث ىف سانلا تبثأ ةللس نبا
 نبأ ) هلوق . دام ةياور ىطقرادلا حجرو < هلس

و « ةباحصلا ىف دعس نبا هركذ «همسا فرعيال « ملل رسكو نونلا حتفب وه ( رمت يآ
 « ائيدح نكسلا نبا هل جرخأ

 ( .ىتم رب هنا لوسدو ) هلق ٠ مب هلا لوسر دجسم ىأ ( دجسملا ف) هل . هلوصأل اعبت ريثالا نبا هلفغأو

ا كرت نم هيلع تلي هللا لوسر ناک ام هيفو « هعابتأ نيب مامإلا ءاكتا زاوج هيف
 حتفب یهو « مهن |ربظ نيب هلوقل ربكتل

 « هييناج نم مهب فوفح وهف ؛ هءارو ارپظو همادق مسهنم اربظ نأ ىلع لدی ربظلا ظفلل ديزو « مهنيب ىأ نونلا



 ثيدحلا اذه رخآ اهركذ ىتآلا ليعامسإ نب ىسوم ةياور ىف عقوو . قئافلا بحاص هلاق ديكأتلل هيف نونلاو فلالاو
 لقاعلا ةيدابلا لهأ نم لجرلا ءىحب نأ انبجعي ناكف « هِي ىنلا لأسن نأ نآرةلا ىف انيهن : لاق سنأ نع » هلوأ ىف
 هللا ءاش نإ ريسفتلا ىف ابف لوقلا طسب ىنأيسو « ةدئاملا ةيآ ىلا راشأ اسنأ نأكو « لجر ءاجل « عمسن نحن و هلأسيف

 نأ دعب  لمجلا قاس ىلع دش ىأ فاقلا فيفختب ( هلقع مث ) هلق . ذا » اهلبق لليصآلا داز ( لخد ) هلق . ىلاعت

 كلذ نمؤيال ذإ ءاهاورأو لبإلا لاوبأ ةراهط هريغو لاطب نبا هنم طبنتسا ( دجسملا ىف ) هلوق . البح  هتبكر ىثث
 يأ ةياور هعفديو « لاهتحا درج هيف امو « ةحضاو ريغ هتلالدو « قلب ىنلا هركني ملو « دجسملا ىف هنوكةدم هنم
 « دجسملا هب لخدام هنأ ىلع لدي قايسلا اذمف دجسملا لخدف « هلقع مث هخاناف دجسملا ىنأ ىتح هل ريعب ىلع لبقأ » معن
 اذه لمف « « لخد مث هلقعف دجسملا باب ىلع هريعب خاناف » اهظفل و ك اح لاو دمحأ دنع سابع نبا ةياور هنم حرصأو
 برشملا ىأ ( ضيبألا ) هلق ٠ كلذ وع وأ « دجسملا ةحاس ىف هخاناف : ريدقتلاو « فذحلا زاجم سنأ ةياور ىف

 . ةر برشملا ضبب ألا وه : ثراحلا نب ةزمح لاق ةمجعملا نيغلاب ىأ «رضمالا» ريمع نب ثراحلا ةياور ىف اک ةرمحم

 ٠ كتمعع ىأ ( كتبجأ ) هلق . فرص ضيبأ نكي ل ىأ ‹ مدآ الو ضيبأ نكي مل هنأ مب هتفص ىف ىتأيام هديؤيو

 ليق دقو . فنصملا دارم قئال اذهو « قطنلا ةلزنم هنع مالعإلا ىف ةباحصلا هريرقت لزن وأ « ةباجإلا ءاشنإ دارملاو
 شیب لوسرلا ءاعد اواعجنال إل ىلاعت هلوق عم اميسال « مبظعتلا نم هتل نم قيلي ا هبطاخي مل هنال معن هل لقي مل امإ
 « بارعألا ءافج نم ةيقب هيف تناكو « ىلا هغلبي مل هنأ  اءلسم مدق هنإ انلق نإ  هنع رذعلاو ( اضعب كضعب ءاعدك
 1 مات كنأ كلوسر زو » تباث ةياور ىف هلوق فو « ةلأسملا ف كيلع ددشف » هلوق ىف كلذ دعب تربظ دقو
 انبجعي ناكف « ءىث نع لب هللا لوسر لأسن نأ نآرقلا ىف انين انك ١ سنأ نع تباث ةياور لوأ ىف عقو اذهلو
 « انم كلذ ىلع أرجأ اوناكو » هحيم ىف ةئاوع وبأ داز « عمسن نحو هلأسيف لقاعلا ةيدابلا لهأ نم لجرلا ءىجم نأ
 ربظو . هنع لأسي مع افراع نوكلل القاع هوم و « لهجلاب نورذعي كئل وأو « ىبللا دنع نوفقاو ةباحصلا نأ ىنعي
 تباث ةياور فو . ةبطاخلا كلتب الإ هدوصقم ىلإ لصيال هنأ هنظل هتلأسم ىدب نيب راذتعالا هعدقت ىف ماض لقع
 امع هقدصي نأ هب هيلع مسقأ مث « تاعونصملا نم كلذ ريغو « ضرألا طسبو ءامسلا عفر نم د هلأس هنأ ةدايزلا نم
 نسح ىلع ليلد كلذ لكف « قيدصتلاب حرص مث « مالل ًاريرقتو اديك أت ةلأسم لك ىف مسقلا دركو < هنع لأسي
 . « ماض نم زجوأ الو ةلأسم نسحأ ادحأ تيأرام د ةريره ىنأ ةياور ىف رمع لاق اذهلو « هلقع نكم و هفرصت
 الف ) لوق . ءادنلا فرح تابثاب ءنبااي د ىنيمشكلا ةياور ىفو . ءادنلا ىلع نونلا حتفب ( بلطملا دبع نبا ) هلوق
 ىف لاقي ىناعملا فالتخا بسحب « رداصملا ةفلتخم عراضملاو ىضاملا ةدحتم «دجو » ةدامو . بضفتال ىأ ( دجت
 ىنغلا فو مضلاب ادجو لاملا ىفو حتفلاب ادجو بحلا ىفو انادجو ةلاضلا فو ادوجو بولطملا فو ةدجوم بضغلا
 . ةدلوم ىهو ةداجو بوتك لا ىف اضيأ اولاقو « كلذ عيمج ىف ىوشآلا ىلع ةحوتفملا لادلا فيفختو جلا سكب ةدج
 هلاق ىديشن امفار كتل أس ىنعم لاو « توصلا عفر وهو « ديشنلا نم هلصأو ةمجعملا مضو ةزمهلا حتفب ( كدشنأ ) هلق
 هلق ٠ ركذت ىأ دشنف هتركذ كن أك « هللاب كتلأس ىأ هاب كتدشن : ىرهوجلا لاقو . ةئسلا حرش ىف ىوغبلا
 دهشتسا هن أكو « اهب اكربت مهللا ركذ امتإو ‹ معنب لصح باوجلا ( معن مهلا ) هلق . اهلك عضاوملا ىف دملاب ( هلآ )
 نق : لاق . هللا لاق ؟ ءامسلا قلخ نف : لاق . تقدص : لاقف ١» ىسوم ةياور ىف عقوو . هقدصل اديك أت كلذ ىف هللاب



a۲ \ 
 لمعلا باتک ۔ م

 ضرألا قلخو ءامسلا قلخ ىذلابف : لاق . هللا : لاك ؟ عفانملا امف لعج نف « لاق . هللا : لاق ؟ لابجلاو ضرالا قتل

 اَ ( ىلصت نأ ) هلق . لسم ةياور ىف وه اذكو . معن : لاق ؟ كلسرأ هللآ ٠ عفانملا امف لعجو لابجلا بصنو

 تباث ةياور هديؤيو . هجوأ وه : ضايع ىضاقلا لاق . اف نونلاب ىليصآلا دنع عقوو . هدعب اهفو هيف بطاخلا

 بجو هيلع بجوام لك نأ لوألا هيجوتو . كلذكةيقبلا قاسو « انتليلو انموب ىف تاواص سمخ انيلع نإ ١» ظفلب

 ةدارإ ىلع دارفالاب « سخا ةالصلا ١ ىسخرسلاو ىنممشكلا ةياور ىف عقوو . صاصتخالا ليلد موقي ىتح هتمأ ىلع

 هيفو : تلق . هسفنب هتقدص قرفيال ءرملا نأ ىلع ليلد هيف : نيتلا نبا لاق ( ةقدصلا هذه ذأت نأ ) هلق . سنجلا

ثج ام تنمآ ) هلو . ةقدصلا لهآ مظعم مهال بلغألا جرخم جرخ « انئارقف ىلع ه هلوقو . رظن
 نأ لمتع ( هب ت

 ال لوسرلا نم اتيثتسم همالسإ دعب رضح هنأو « ضايع ىضاقلا هحجرو « ىراخبلا رايشخا وهو ارابخإ نوكي

معز كلوسر ناف  هريغو سم دنع سنأ نع تباث ثيدح ىف لاق هنال « مهلا هلوسر هپ هريخأ ام
 ةياور ىف لاقو « 

 هن ال دانسالا ولع بلط لصأ مک املا هنم طبنتساو « كلسر انتتأو كب اتت أ » ىناريطلا دنع سابع نا نع بيرك

رفاشم إب هنا لوسر نم كلذ عمسي نأ دارأ هنكلاو « قدصو نمآو لوسرلا نم كلذ عم
 نوكي نأ لمتحيو « ة

 تيكسلا نبا هلاق « هب قئويال ىذلا لوقلا معزلاو : لاق « معز , هلوقل ىطرقلا هحجرو < ءاشنإ « تنمآ » هلوق

ف حرش ىف دهازلا رمع وبأ هلقن ا اضيأ ققحا لوقلا ىلع لطب معزلا نال « رظن هيفو : تلق . هريغو
 هخيش حيص

ح ىف كلذ ىلا انرشأ دقو « جاجتحالا ماقم ىف « ليلخلا معز ه هلوق نم هيوبيس رثكأو « بلعث
 ىف نايفس ىبأ ثيد

 اكرشم مدق اماض نأ ىلإ هنم اريصم سيلف ءدجسملا لخدي كرشملا باب ه هيلع دواد ىبأ بيوبت امأو . ىحولا .دب

 ملهنأ رابخإ « تنمآ » هلوق نأ ديؤي امو . لاصفتسا ريغ نم دجسملا لخدي امداق اصخش اوكرت مهنأ هبجو لب

 بجوت ةزجعم بلط ناكل ءاشنإ ناك ولو « مالسإلا عئارش نعو ةلاسرلا مومع نع لب « ديحوتلا ليلد نع لأسي

ولو لوسرال دلقملا نامي ةح ىلع هب لدتساف ىطرقلا هسكعو . ىنامركلا هلاق « قيدصتلا هل
 اذكو . ةزجعم هل ربظن مل 

 لاقف هريغو لسم هركذ دقو « هذم كيرش ةياور ىف جحلا ركذي مل: (هيبنت ) . لعأ هاو . حالصلا نبا هيلا راشأ

قدص : لاق ؟ اليبس هيلا عاطتسا نم تيبلا جح انيلع ناو » هتياور ىف یسوم
 ثيدح ىف وهو اضيأ لسم هجرخأو « 

 ىلع هل لماحلا نأكو . ضرف نكي مل هنال هركذي ملام : لاقف نيتلا نبا برغأو . اضيأ سابع نباو ةريره ىنأ

رف لبق نوكيف سمخ ةنس ناك ماض مودق نأ بيبح نب دمو ىدقاولا هب مزجام كلذ
 نم طلغ هنكل < جحلا ض

 ىف ىهلا ةيآو « لوسرلا لاؤس نع نآرقلا ىف ىهنلا لوزن دعب ناكهمودق نأ مسم ةياور ىف نأ اهدحأ : هجوأ

 همظعمو « ةيديدحلا دعب هؤادتب ١ ناك امن مالسالا ىلإ ءاعدلا ىلإ لس رلا لاسرإ نأ ابيناث . ادج رخأتم اهوزئو ةدئاملا

حتف دعب دوفولا مظعم ناك امنإو ) هودفوأ هموق نأ ةصقلا ىف نأ املاث . ةكم تف دعب
 نبا ثيدح ىف ابعبار . ةكم 

 دعس ونب لخدي ملو « مهلا هعوجر دعب مالسإلا ىف اولخدو هوعاطأ هموق نأ سابع
 ىف - نذاوه نب ركب نبا وهو

 نأ باوصلاف . ىلاعت هللا ءاش نإ هناکم ىف احورشم قيس اک نام ةنس لاوش ىف تناكو نينح ةعقو دعب الإ مالسإلا

 رکذ مل اإ : لاقف ىشكرزلا ردبلا لفغو . امهريغو ةديبع وبأو قحنإ نبا مزج هبو < عسل ةنس ىف ناك ماض مودق

غ نع الف لم حی عسجارب ملهنأكو . یھت ميهارب] ةعيرش ىف مدنع امولعم ناكدنأل جملا
 انأد ) هلق ٠ هريش

 عقوو . ةباورلا هب تأت مل نکلا نم رسكو هنيونت ذوحيو « اهلا فاضم لوسرو ةلوصوم نم ( یارو نم لوسر



 ثيدحلا ٩۳ و١

 امضرتسم ناكو لي هللا لوسر ىلإ ركب نب دعس یب نم لجر ءاج د ىتاريطلا دنع سابع نبا نع بيرك ةياور ىف

 لوسر ىلإ ادفاو ةبلعت نب مامض ركب نب دعس وني تثعب » کام لاو دمحأ دنعو ءمهلوسرو یوق دفاو انآ : لاقف  مهف

 نبا نآل « اضيأ هتدافو ريخأت ىلع لدي ءانيلع مدقف ١ سابع نبا لوقف . ثيدحلا ركذف « انيلع مدقف عللي هللا

 . صقنأ الو نييلع ديزأ ال قحلاب كئمب ىذلاو » لاق ثيدحلا رخآ ىف السم دازو . حتفلا دعب ةنيدملا مدق امبإ سابع

 ثددح ىف ةدايزلا هذه تءقوو . ليعامسا نب ىموم ةءارر ىف یه اذكو « ةنجلا نلخديل قدص ل : لم ىلا لاقف

 نأ كانه انمدق دقو « هريغو رلا دبع ناك ةيلعُت نب مامض ةحلط ثيدح ىف مهلا ىمس نمل ةلماهلا ىهو « سابع نا

 ةدايزلا نم لبق اهلا ترشأ ىنلا ةريرص ىبأ نع ىربقملا نع سمع نا هللا ديبع ةياود ىف عقوو . هريغ هنأ ىلإ لام ىطرقلا

 « ةيلهاجلا ىف امنع هزنتنل انك نإ هتلاوف ةانملا هذه امأف » ةبلعت نب ماض انأو هلوق دعب لاق امام نأ ةصقلا هذه ىف

 نسحأ تيآرام : لوقي باطخلا نب رمع ناكو : لاق . « لجرلا هقف د مب ىنلا لاق ىلو نأ الف . شحاوفلا ىنمي

 نم لضفأ ناک موق دفاوب انعمس اف و دواد فأ دنع سابع نا ثيدح رخآ ىف عسقوو . ماض نم زجوأ الو ةلأسم

 ءاقللا دصق هلال اتسم ماض ءىج هيف حدقيالو « دحاولا ريخ لمعلا مدقتام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو « ماهض

 هيفو . سابع نبأ ثيدح ىف عقو اک اونمآو هوقدصف هدحو هموق ىلإ ماض عجر دقو « مكاحلا نع مدقت اک ةيفاشملاو

 هبقو . « بلطملا دبع نا انآ 2 نيدح موب مثلَ هلوق هنمو 5 هيب أ نم ربشأ ناك اذإ هد ج ىلإ صخشلا ةبسن

 ةدحاو ةجرد نم نايعبات اكيرشو اديعس نآل نارقآلا ةياور هيفو « ديكأتلا ةدايزل ققحلا سالا لع فالحتسالا

 فأ دنع وصوم هادو ىراخللا خيش ىذوبتلا ةبلس وبأ ليعامسإ نبا وه ( یسوم هاور ) هل . نايئدم امهو

 فل وخ دقو « ةريغملا نب نابلس هخيشب جتح ل هنال ىراخبلا هقلع امن ]و « ناعإلا ىف هدنم نبا دنعو هحيحص ىف ةناوع

 حيحصن نم عدم ةلع اهنأ موضعب معزو ؛ ىنطةرادلا |حجرو « السم تباث نع ةيلس نب دام هاورف هلصو ىف

 ميلا حتفب ىنعملا وه ( ديما دبع نب ىلعو ) ]وق . الصأ كيرش ثيدحل نأ ىلع ةلاد ىه لب كلذكس يل و « ثيدحلا

 , هنع ىراخبلا نع هجرخأ ىذمرتلا دنع لوصوم هثيدحو « بسنلا ءاي اهدعب نونلا رسكو ةلمهملا نيعلا نوكسو

 اذه ىأ (اذ< ) هلو . قلعملا عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سيل و « ديم دبع نب ىلع نع ىدرادلا هجرخأ اذكو

 ىلاعتو هناحبس هللاو . ركاسع نباو تقولا ىبأ ةياور نم ةظفللا هذه تطقسو . فلتخم انبب اي ظفللاف الإ و « ىنعملا

 باحعأ نم ابعمس نأ دعب ىوغللا قاغصلا نب دمت وبأ ةمالعلا ابححص ىتلا  ةيدادغبلا ةخسنلا ىف عقو : ( هيبنت ) . ملعأ

 نب ناملس نع ديما دبع نب ىلعو ىسوم هاور هلوق بقع  تامالع اهل لعجو خسن ةدع ىلع اهلياقو تقولا ىنأ

 نانو + نأ نع بات اد ةريغملا نب ناملس انثدح ليعامسا نب ىسوم انثدح : هصن ام تباث نع ةريغملا

 ىربرفلا ىلع تئرق ىلا ةخسنلا ىف الإ اهلك خسنلا نم طقاس تيدحلا اذه : شماحلا ىف ىقتاغصلا لاقو . همايتب ثيدحلا

 تاوضأا) لأ ىلاعت هللاو . اهيلع تفقو ىت خسناا عيمج ىف تطقس اذكو : تلق . هطخ اهياعو ىراخبلا بحاص

 0 اس

 نادلبلا ىلإ ملعلاب اعلا لهأ باتكو « ةلوانملا ىف رک ذب ام ییساپ - ۷
 مش 2 ر ل 3 e ع ت 7-5 مَ .؟

 لابو كيد نبا يع و رع ىلا ديغ یارو نالا لإ اهم َثعَبَف فحاصملا نابع حسن : نأ لاقو

 : لاقو اباتك هِي ريسلا ريمال بتك ثيح م ئنلا ثيدحح ةلّوان ىف زاججلا لها ضعب جتحاو . | رياج ثالذ لاقو اتك ةا ريمأل بنك يع هتاف ةرنلا ثيدحم وانا ف زاسملا لهأ عسب تاو . اا كلل

 ىرابلا مق + ١ ج ۲١ - م



 معلا باتك- ١ ٣

 آلي ىنلا أب مكربخأو سانلا لَ مَأَرَك ناكل كلذ علب امف «اذکو اذك ناکم علبت حارق ال

 0 5و .٠ . ت 3 a 0 7 1 م

 ن هللا ديبع نع باش نبا نع ملاص نع دعس نب ميهاربإ ىنثدح لاق هللا دبع نب ليعامسإ زو -- 64
 هعق كب نأ هاو الجر هباتكب تعب هيك هلل كلوي نأ ةربخأ سابع ن هللا دبع نا دوشم نب ةبتع نب هللا دبع 2ے ۴ ل رع 7 2 ن هر ٤ هاك 507 7 ۴ فا و 0

 f 3 اعف : لاق بيسأل نبا نأ تيس « نم هآرق الف « ىرسك ىلإ نيرختبلا ميظع هه دف « نيرحتبلا_ميظع ىلإ 7 ا E و رميه داع 5 ١ و. .E و ر6

 قرم لك اوف < نأ هِي هلا لوسر 'مهيلع
 ] e Y4 4٤۲٤ ۲۹۳۹ : ىف فارطأ تع ثيدحلا ]

 دنع ةربتعملا لمحتلا هوجو ةيقبب هفدرأ ضرعلاو عامسلا ريرقت نم غرف امل . ( ةلوانملا ف ركذي ام باب ) هلق
 اذه وأ « نالف نم ىعامس اذه : هل لوقيف باتكلا بلاطلا خبشلا ىطعي نأ ايوصو«ةراخلا اعتقد نويغا
 ةياورلا روهجلا غوس دقو « باتكلا بلاطلا راضحإ ىهو ةلوانملا ضرع ةروص انمدق دقو . ىنع هوراف ‹ قينصت
 وهو ردصم باتكو .نادلبلا لهأ ىلإ ىأ (نادلبلا ىلإ ) هل . لوألا باب نم ةءارقلا ضرع در نم اهدرو « اهب
 ىهو « لمحتلا ماسقأ نم ةبتاكملاو . اهريغو ىرقلا ىف ماع كحل اف الإ و « لاثملا ليبس ىلع نادلبلا ركذو « ىلإ قلعتم
 . هنع هتياور ىفهل نذأيو « بلاطلا ىلإ هر رحت دعب هلسرب و  هبتکب هب قدي نمل نذأب وأ « هطخم هثيدح خيشلا بكي نأ
 دقو . ةبتاكملا نود نذإلاب امف ةهفاشملا لوصحل اهماع ةلوانملا موق حجرو . ةلوانملا نيبو اهني فنصملا ىوس دقو
 نامثع خمن ) هلق . كلذ نايب طا رتشا نم نوققحلا هيلع ام ىلوآلاو « امف رابخإلا قالطإ ءامدقلا نم ةعاج كوج
 ىلع هتلالدو . ىلاعت هللا ءاش نإ نآرقلا لئاضف ىف هيلع مالكلا ىتأي ليوط ثيدح نم فرط وه ( فحاصملا
 دافتسملاو « اهادع ام ةفل اخو فحاصملا كلت ىف ام ىلع داتءالاب مهرمأ ناثع ناف « حضاو ةبتاكملاب ةياورلا غيوست
 مدنع رتاوتم هناف نآرقلا توبث لصأ ال « نامع ىلإ امف بوتكملا ةروص دانسإ توبث وه اإ فحاصملا هثعب نم
 « ىلاملا ىرمعلا هنظأ تشكو « نيعلا مضي « رمع » عماجلا خسن عيمج ىف ایک ( سمع نب هللا دبع یآرو ) هلق
 لع ركذلا ىف هم دقت ةنيرق نم ىل ربظ مث «ىنامركلا هب مزج اذكو « قيلعتلا قيلعت » ىف كلذب هنع رثألا تجرخو
 .. باطخلا نب ربع نب هللا دبع نع هدجأ لف تعبتتف < اردقو انس هنم ربك أ ىح نال ىرمعلا ريغ هنأ ديعس نب ىحي
 نمحرلاد يع ىبأ ىلإ حح هل دنسب یراخبلا قيرط نم هدنم نب مساقلا يال ةيصولا باتيك ىف تدجو نكل « احرص
 هنم تفرع اف « باتكلا اذه ىف رظنا : لاقف ثيداحأ هيف باتكب هللا دبع ىنأ هنأ  ةدحوملاو ةلمهملا عضب - ىلبحلا
 نب سع نبا وه نوكي نأ لمع هللا دبعو . ةلوانملا ضرع ىف لصأ وهو . ربخلا ركذف .. هحعا هفرعت مل امو كرتا
 امأو . هنع ةياورلاب روهشم ”ليحلا ناف « ىصاعلا نب ورمع نبا نوكي نأ لمحو . هنم عم ىلبحلا ناف « باطخلا
 تعم لاق سيوأ ىبأ نب ليعامسا قيرط نم ثيدحلا مولعف رک احلا هجرخأف كلامو ديعس نب ىح نع كلذب رثالا
 نم ثيدح ةئام ىل طقتلا : قارعلا ىلإ جو رخلا دارأ ال ىراصنالا ديعس نب ىح یل لاق : لوقي سنأ نب كلام ىلاخ
 ىنأ نبا قيرط نم ىزمرهمارلا یورو . هيلا اهتثعب مث اهتيّكف : كلام لاق « كنع ا ورأ ىتح باهش نبا ثيدح
 عقدي نأ مث « عمسلا تنأو هتءارق مث , ملاعلا ىلع كتءارق : لاق لمحتلا هوجو ىف كلام نع اضيأ وا
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 ىف كلذ ركذ ‹ ىدبملا وه ا اذه ( زاجحلا لهأ ضعب جتحاو ) هلو < ىنع اذه ورا : لوقف هباتك كيلا

 یف الوضوم هدروب مل هيلا راشأ ىذلا ثيدحلاو « ةلوانملا ةحص ىف ىأ ( ةلوانملا ىف :) هلق . هل رداونلا باتك

 ديز نع ىزاغملا ىف قاحسإ نبا اهركذ ةلسرم امهادحإ : نيقبرط نم هتدجو دقو  حيمص وهو « باتكلا اذه

 ىرخالاو . نييزلا نب ةورع نع امهالك ىرهزلا نع بيعش يمل ىف ناهلا وأو « نامور نبا

 سابع نبأ ثيدح نم ادهاش هل تدجو مث . نسح دانساب ىجبلا ا

 را تلا نتج ن ا رمل فاو: ا : نوكي قرط رطلا هذه عومجمبف . . ريسفتلا ىف ىرطلا دنع

 ءايلا ديدشتو ءارلا رسكو ةلمهملا حتفب ةيرسلاو . ردب ةعقو لبق يناثلا ةسلا ف ءريمأت ناكو « نينمؤلا مأ بيز

 اذكه (اذكو اذ ناکم غلبت ىح) هإ نيرجابملا نم الجر رشع ىنثا اوناكو « شيجلا نم ةعطقلا ةين اتحتلا

 هحتفف » الاق . «باتكلا حتفاف نيموب ترس اذا د هل لات هنأ ةورع ةياور ىفو ٠ ماببإلا ىلع بدنج ثيدح ىف

 : بدنج ثيدح ىف لاق < ًادحأ نهركتست الو « شبرق رابخأ نم انيتأتف خن لزنت ّح ضما نأ هف اذاف كانه

 لوأ ناكف . هولتقف - شيرقل ةراحجت ىأ ريع هعمو ىرضخا نب ورع اوقاف نوقابلا یضطمو نالجر عجرف

 ىف ةمينغ لوأ تناكف مهبعم ناك ام اومنغو « بجر نم موي لوأ ىف كلذو ٠ مالسإلا ىف رافكلا نم لوتقم

 هيجاوو ةيألا مي هيف لاتق م ارحلا ربشلا نع كنوأ سيو ل ىلاعت هللا لزتأف . كلذ نوكرشملا مهياع باعف « مالسالا

 ةلوانملا هيفف «هيف ام اولمعيل هباععأ ىلع هأرقي نأ RS en اذه نم ةلالدلا

 فالخم , ةباحصلا ةلادعل هيف رييغتلاو ليدبتلا موت مدعل هب تبجو ان ٤إ ةجحلا نأب مهضعب هبقعتو . ةيتاكم لا ىنعم

 بوتكملاو انمتآؤ م هلماحو اموتخم باتكلا نوكي نأ ةيتاكملاب ب ةجحلا مايق طرش : لوقأو . قييبلا هاكح < 0

 ( هللا دبع نب ليعامسا انثدح) هلق . ملعأ هللاو رييغتلا هوتن | ةمفادلا طورشلا نم كلذ ريغ ىلإ « « خيشلا طخ فرعي هيلا

 هامس اک ىمبسلا ةفاذح نب هللا دبع وه ( الجر هباّكب تعب ) هل . ناسيكنبا وه ملاصو ‹ سيوأ ىنأ نبا وه

 ناورشونأ وه لاق نم موو « ناورشونأ نب زمره نب زورا وه ىرسكو . یزاغملا ف ثيدحلا اذه ىف فلؤملا

 . ىزاغملا ف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ناو تقلا دا ١! حتفو ةلمهملاب ىواس نب رذنملا وه نيرحبلا ميظعو

 هجوو . ةلسص ءاعدلا ةصقو ةوصوم هلع باتكلاةمقق , تردا یرار ببش نبا وم اقا ( تبغ

 ء هلوسرل باتكلا لوان مقلب ىنلا نإ ثيح نم ةلوانملا ىلع هب لدتسي نأ نكم و « رهاظ ةبتاكملا ىلع هتلالد

 هأرق الو هيف ام عمم نكي ل ناد هل عم هللا لوسر بانك اذه نأب نيرحبلا مظع رب نأ هرمأو

 كلام نب سنا نع ا e اقم نب دم اشو - ٠

 اغ دتا وتن ال انک نوری ال مهن ا نأ كازا 1 باع الكب ايلا بت 5 : لاق
 ١ 0 218 وک

  2؟ هلا لوسر دمع هم لاق نم : ةداتقل تأ يل جاو د: هم

 رنا : لاق

 ] 7155 هولا ¢ AY ¢ AV ¢ ممالك »¢ همالء > ۴۹ ^^ : ىف هفارطأ دم ثيدحلا]

 ىلإ ةباتكلا ةبسنو « ىوارلا نم كش ( بتكب نأ دارأ وأ بتك) هلق كدابملا نبا وه ( هللا دبع) هلق



 ےس

 ملعلا بانك ١65 ٣

 هدارب] ةدئاف اذه نم فرعي ( اموتخم الإ اباتكن وءرقي ال ) هلق . ءرمأب بتاكل' بتك ىأ : ةيزاجم تيب ىنلا
 موت نم نمآلا لصحيل اموتتع باتكلا نوكي نأ ةبتاكملاب لمعلا طرش نأ ىلع هنيل بابل' اذه ىف ثيدحلا اذه
 قاب ىأيسو ٠ ةبعش وه لئاقلا ( تلقف ) هلق . ان وم الدع لماحلا ناك اذإ همتخ نع ىنغتسي دق نکل « هرييغت
 لمحتلا ماسقأ نم فنصملا ركذي مل : ( ةدئاف ر . ىلاعت هللا ءاش نإ سابللا ىثو دابجلا ىف ثيدحلا اذه لع مالكلا

 ىريال هنأكو « ةزاجإلا نع تادرجلا مالعإلا الو ةيصولا الو ةداجولا الو . ةبتاكملا وأ ةلوانملا نع ةدرجما ةزاجإلا
 ليلدب ةدودرم ىوعد ىهو « ةزاجإ ىهف « ىل لاك » هيف ىراخبلا لوم» ام ل ا نأ نم نءا ىعدإ دقو . ابنم ءىشب

 ىراخبلاو ٠ انثدح امف لوقي عماجلا ريغ ىف هتدجوف ىل لات عماجلا ىف اف لوب ىتلا عم ہضاوم لا نم اریشک تیرقتس .! ینا

 قرفيل ةغيصلا هذهل هلاعّتسا ببس نكل . عومسملا نم هدنع الأ ىلع لدف « ثيدحتلا قالطا ةذاجإلا ىف زيجتسي ال
 لعأ هللاو . غلبي ال امو هطرش غلبي ام نيب

 اهيف سلخ قا ىف هجر ئأر نمو ٠ سيتا هب یھت ثيح دم لم بسا - ۸
 نب ليقع قوم انآ ةغلط نأ نب لل دبع نب احسا ن ع للام ىنثدح لاق ل اعام اشو -

 الث لق ذإ همم ساو دجسلل ىف سلاج وه اهي للا لوسر نأ یي لا دقاو ىبأ نع ةريخأ بلاط ی

 ىف اھ رف ىأرف امدح أذ هلي لل لوسم یل اقف 1 هاو بذر هيي لوسر ىلإ نانثا لبق رم

 الأ : لاق ألي ل لوسر غر الف . هاذ تسأف ثلاثا امأو ٠ ل امأو ء اهنذ سل ةقلحلا

 رخآلا امأو «هنمللا ايحتساف امحتسافرخآلا امأو «ثاءاوآف ا مدحأ امأ ؟ةثالثلارفنلا نعم ريخأ

 ا رع ذا ا
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 ةقلحلاب و سلجماب دارملا نأ ةبج نم معلا باتكل اذه ةبسانم ( ,سلحما هب ىبناي كح دعق نم باب ) هَ
 تافصب قلعت اهلك ةيضاملا مجا تلاد . هنيبنس !؟ هجوأ ةدع نم بلاط" بدأ ىف لخدبف . للعلا سلجمو ملعلا ةقلح

 تنب “اه مأ هتخأ ىلوم وه املو < هايإ هموزلا كلذ ةرم ىنأل لبقو ا اقع لوم ) هلو ٠ ماعلا

 قحسا نع ريثك ىنأ نب ىحي قيرط نم یاسنلا ةياور ف ثيدحتلاب حرص ( دقاو بأ نع) هلق . بلاط ىبأ
 ليقو ‹ فوع نبا ليقو « كلام نب ثراحلا دقاو ىنأ مسا نأ انمدق دقو . هثدح دق'و ابأ نأ ةرم ىلأ نع : لاقف

 هور لو ٤ أطوملا ىف وهو « نويندم هدانسإ لاجرو « ثيدحلا اذه ريغ ىراخبلا ىف هل سلو < ثراحلا نب فوع

 نن قيد قم دهاش هل و « نايعبات هنع ىوارلاو ةرم وأو « قحسا الإ هنع الو . ةرم وبأ الإ دقاو ىبأ نع

 رفنلاو « رفن مم ةثالث ىنعملاو « ةرشع ىلإ ةثالث نم لاجرلل كيرحتلاب رفنلا ( رفت ةثالث) هل . ك اح لاو رازبلا هجرخأ
 امه , ةثالث لبقأ » هلوق دعب ( نانثا لبقأف ) علق . ( طهر ةعست اإ ىلاعت هلوقك ع مجلا ازيم عقو اذهلو عمج مسا

 اوأر الف « نورم رفن ةئالث اذاف « سنأ ثيدح ىف ا نيرام دجسملا رعد قيرطلا نم الوأ اولبقأ مهناك  نالابقإ

 انقو اللف , أطوملا ةاور ثك أ داز ( افتوف ) م . ابهاذ كلاثلا رمتساو منم نانثا هيلا لبقأ ب یتا سل
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 ٠ ملسم ةياور ىف عقب مل اذكو . مالسلا ةالصلا ىف الو انه فنصملا ركذي مو . ىئاسنلاو ىذمرتلا دنع اذكو « املس

 ءافتك ١ امہاع مالسلا در ركذي مل امو « دعاقلا ىلع لسي مئاقلا نأو « مالسلاب أدبي لخادلا نأ هنم دافتس :

 ملو . ناذئتسالا باتك ىف هيف ثحبلا قأيسو . درلا هنع طقسي دالا ق قرا نأ هك فانتي: وأ ءاهئرج

 ماتهالا لقني ملف عقو وأ ءوضو ريغ ىلع اناك وأ عرشت نأ لبق ناك كلذ نوكل امإ دجسملا ةيحص ايلص امهنأ رك

 تاقوآلا ىف ىلصت ال اهنأ ىف هبهذم ىلع ءانب ضايع ىضاقلا هلاق « لفنت تقو ريغ ىف ناك وأ ةصقلا نم كلذ را

 ( ةجرف) هلق . دنع ىح « ىلع د وأ مقلب هلا لوسر سلجم ىلع ىأ ( لب هللا لوسر ىلع افقوف ) هو . :هوركملا

 « نيتحتفب قلح عمجلاو طسولا ىلاخ ريدتسم ءىش لك ماللا ناكساب ةقلحلاو . نيئيشلا نيب لاخلا یه اعم حتفلاو مضلاب

 ىلإ قبس نم نأ هيفو « ملعلاو ركذلا سلاجم ىف قيلحتلا بابحتسا هيفو . ردان وهو دحاولا ىف ماللا حتف ىحو

 ليخآلاب صتخي هنأ معز نم ىلع در هيفو  ةمجعملا ءاخلا عتفب (رخآلا امأو ) هلق . هب قحأ ناك اهنم عضوم

 ىناثلا دمو لوألا رصقب ةحيحصلا ةءاورلا : ىطرقلا لاق ( هللا هاوآف هللا ىلإ ىوأف ) هلت . ىناثلا ىلع انه هقالطال

 ىكحو « دملاب 4 ةوبر ىلإ اهانيوآو 2 رصقلاب € فركلا ىلإ ةتفلا ىوأ ذإ 0 نآرقلا فو « ةغللا ف رومشملا وهو

 لوسر سلجم ىلإ مضنا ىأ فذحلا ىلع وأ « هللا ىلا أجل هللا ىلإ ىوأ ىتعمو . امف اعم دىملاو رصقلا ةغللا ىف

  ىفبدآلا بابحتسا هيفو . هناوضرو هتحر ىلإ همض ناب هلعف ريظنب هازاج ىأ هللا هاوآق ىنعمو . هلو هللا

 للخلا دسل ىطختلا زاوجو « ةالصلا ف فوفصلا للخ دس ىف بيغرتلا درو اك « ةقلحلا لاخ دس لضفو ملعلا سلاجب

 هلوق ٠ ديخلا بلط ىف محاز نم ىلع ءانثلا هيفو . ىناثلا لعف اک ىهتني ثيح سولجلا بحتسا ىشخ ناف ‹ ذؤي ملام

 ىف سنأ نيب دقو « ضايع ىضاقلا هلات رضح نمو كلي ىبذلا نم ءابح هقيفر لمف اک ةمحارملا كرت ىأ ( ايحتساف )

 باهذلا نم ايحتسا هنأ ىنعملاف « سلخ ءاج مث اليلق ىناثلا ىضمو » ؟ املا دنع هظفلف ىناثلا اذه ءايحتسا ببس هتباور

 *ىأ ( هنع هللا ضرعأف ) هلق . هبقاعي لو همحر ىأ ( هنم هللا ايحتساف ) هل . كلاثلا هقيفر لعف اک سلجملا نع

 علطاو « اقفانم نوكي نأ لمتحيو « السم ناك نإ اذه « رذعل ال اضرعم بهذ نم ىلع لوح وهو « هيلع طخس

 ءاعد وأ ارابخإ ءهنع هللا ضرعأف » ملي هلوق نوكي نأ لمتحي اک « هرمأ ىلع لي ىنلا
 سفأ ثيدح ىف عقوو .

 ةلب املا ليبس ىلع ىلاعت هللا قح ىف هريغو ضارعإلا قالطإو ؛!ربخ هنوكحشرب اذهو «هنع هللا

 قيرطب ءىثلا نايب كلذ قالطإ ةدئاذو . ىلاعتو هناحبس هلالحم قيلب ام ىلع اهنم ظفل لك لمحبف « ةلكاشملاو

 ثيدحلا فو « ةبيغلا نم دعيال كلذ نأو امنع رجزلل ملاوحأو ىصاعملا لهأ نع رابخإلا زاوج هيفو « حضاو

 هب ىهي ثيح سولجلا و . ىحتسملا ىلع ءانثلا هيفو ؛ دجسملا ىف ركذملاو ملاعلا سواجو ركذلاو معلا قلح ةمزالم لضف

 ملعأ ىلاعت هللاو . نيروكذملا ةثالثلا نم دحاو ةيمسآ ىلع ثيدحلا اذه قرط نم ءىش ىف فقأ ملو . سجا

 وغتساف ىةتساف »

 6 عمأس نم ىعؤأ لمم بر » كم ىنلا لوق تسيساي - 8 0 رو ك هلال ع .

 a 9 0 ی س
 أ
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 ماونأو ”كءامد ناف : لاق . ىل : انلق ؟ ةححلا ىذب سيلا : لاق « هسا ريخب هيمي هنأ اع یتح انبكسف

 ناف «بئاغلا دهاشلا عليا . اذه "كرب ىف ءاذه "كرمت ىف ءاذه كيوي رك مج کی 'كًتارغأو

 هم أ < 0 يي نأ "ىن ذهاشلا
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 بابلا ىف فنصملا دروأ ؛ اذه ( عماس نم ىعوأ غلبم بر لب ینلا لوق باب ) هلق

 قيرط نم ثيدحلا اذه هيف دروأ <« جحلا باتك نم ىم ةبطخلا باب ىف هدنع لوصوم ومف هظفل امأو « هانعم
 نحرلا دبع نم ىسفن ىف لضفأ لجرو ةركب ىبأ نب نمحرلا دبع قربخأ : لاق نيريس نب دمحم نع دلاخ نب ةرق

 موي ىأ نوردتأ » لاق رحنلا موي لَ هللا لوسر انبطخ : لاق ةركب ىبأ نع امهالك_ نمحرلا دبع نب ديمح -
 نم ىذمرتلا حيرخت ىلإ هل موزع ىف حارشلا نم هعبت نمو ىلحلا بطقلا لفغو . ظفللا اذه هرخآ ىنو « اذه
 دقو « ليلقتلل «بر » و . ناعتسملا هللاو . هل فئصملا جرخت مدع اومهوأو « ةعجنلا اودعب أف دوعسم نبا ثيدح

 وأ دجوي هريدقتو فوذحم بر هب قلعتي ىذلاو « هل تعن «ىعوأ هو ماللا متفب « غلبم » و « ريثكشلل درت

 ‹ ريدقت الو فذح الف رجلا ىعوأو أدتبم یھ نوكت نأ مسا بر نأ ىف نييفوكلا بهذم ىلع زوج و ؛ نوكي

 هتياور ىف هدنم نب مساقلا وب أ كاذب عضو: یم عماس نم لوقأ ال  مهفأ ىأ - ىعوأ أ ىنع غلبم بد : دارملاو

 : « دهش نم ضعب نم لوقأ ام ىعوأ دهشي مل نم ضعب نوكي نأ ىع هناف , هظفلو نوع نبا نع ةذوه قيرط نم
 « ةيل وعفملا ىلع ىنلا بصنب ( ل ىلا ركذ ) هل نويرصب ميلكدانسالا لاجرو . لضفملا نبا وه ( رشب ) هل

 ةيأور نو . هريعب ىلع دعق : لاقف لاب 0 یعو ؛ برا e فو
 يم فولو ام إو يان 0 ىنلا ركذو . لاق ةركب بأ نء هظفلو كلذب رعشي ام ىثاسنلا

 ؛اسنإ كسمأو ) هلو . هيف لاكشإ الو دعق قلي ىلا نأ ا ةياور ىف عقو دقو . فوذحم

 EE يلا ةقلملا هيف دشت ىذلا طيخلا رهو « ىنعع هع مایل او مامزلاو  یتوارلا نم كشلا ( همام امدب وأ هماطخت

 ىلإ دنتساو « الالب حارشلا ضعب هام كمما اذهو . ريعبلا فنأ ىف _ ةحوتعملا ءارلأ فيفختو ةدحوملا مضإ -

 دقو . یہا . لم ىنلا ةلحار ماطخم دوقي الالب تب أرق تججح : تلاق نيصحلا مأ قيرط نم قاسنلا هاور ام

 ‹ ةيطخلا ضعب ر ا ا ى يلا ا ةقان مامزب اذخآ ت :ىك : لات ةجراخ نب ورمع ثيدح نم نئسلا ىف عقو

 نم ىليعامسإلا ةياور ىف كلذ تبث دقف : هركب وبأ انه هنأ باوصلا نكل « لالب نم مهلا هب رسفي نأ ىلوأ وهف
 لاق امإ - تكسمأو <« رحنلا موي هتلحار ىلع يلب هللا لوسر بطخ : هظفلو نوع نبا نع كرابملا نيا قيرط

 نوم ماطخلا كاس] ةدئافو . هلم ال ةركب ىلأ نود نم كشلا نأ اذه نم اندفتساو - اهمامز, لاق امإو < اهماطخم
 لاؤسلا ىوجلاو ىلمتسملا ةياور نم طقس ( اذه موب ىأ ) ىل . هبكار ىلع شوشيال ىتح بارطضالا نع ريعبلا

 سيل أ لاق همس قوس ةه هن أ اط ی ایف اذه- موي ىأ : اذكه راصف هلبق ىذلا باوجلاو رهشلا نع

 ىف تباثلا نكلو « ضعبلا ىلع لكلا قالطإ نم وهو « رهاظ ههبجوتو ليصألا ةياور ىف اذكو ؟ ةجحلا ىذب

 نع لاؤسلا هريغو ملسم ةياور ف عقو كاذكو ١ م رکو ىنممشكلا دنع تبث ام هريغو لسم دنع تاياورلا
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 ىفو « بوبأ ةياور نم ىحاضالا ىف فنصملا دنع ةثالثلا نع لاؤسلا تبدو « نوع نا ةياور ىف هلك اذهو « دلبلا

 ناك اهنم لاؤس لك دعب هتوكسو ةثالثلا نع م هلاؤس : ىطرقلا لاق « نيريس نبا نع امهالك ةرق ةياور نم جحلا
 کءامد ناف : اذه دعب لاق كلذلو « هنع مهربخ ام ةمظع اورعشتسيلو « مهتيلكب هيلع اولبقيلو « مهموبف راضحتسال
 هدعب امو .كموي ةمرحك» هلوق ىف هيبشتلا طانمو . ىبتلا . ءايشآلا هذه ميرحت نايب ىف ةغلابم « حلا

 سفن الا فال « مدنع ًاررقم مهسوفن ىف اتب اث ناك مويلاو ربشلاو دلبلا ميرحت نال « نيعماسلا دنع هروبظ

 هضرعو هلامو مسملا مد ميرحت نأب مهياع عرشلا أرطف ء اهبتوحيبتسي ةيلهاجلا ىف اوناكف ضارعألاو لا ومالا

 .عقو امنإ باطخلا نآل «هبشملا نم ةبتر ضفخأ هب هبشملا نوكدري الف « مويلاو رہشاو دلبلا ميرحن نم مظعأ

 هوباجأ مهنأ هريغو فنصملا دنع اهلا انرشأ ىتلا تاياورلا ىف عقوو . عرشلا ريرقت لبق نوبطاخلا هداتعا امل ةبسلاب

 نم هنوفرعي ام هيلع قخي ال هنأ اوملع ملال « مبدأ نسح نم كلذو . لعأ هلوسرو هللا : مهلوقب لاؤس لك نع

 ىوس هيمسيس هنأ اننظ ىتح : بابلا ةياور ىف لاق اذلو « هنوفرعي ام رابخإلا قلطم هدارم سيل هنأو « باوجلا

 ناف ) هلق . ةيعرشلا قئاقحلا ىتبثمل ةجحلا هنم دافتسيو « عراشلا ىلإ ةيلكلا رومالا ضيوفت ىلإ ةراشإ هيقف . هسا

 نيعلا رسكب ضرعلاو . كضارعأ بلثو كلاومأ ذخأو مكئامد كفس ىأ « فاضم فذح ىلع وه ( حلا مءامد

 ( بئاغلا ) سلجيا ىف رضاحلا ىأ ( دهاشلا غلبيل ) هلق . هفلس وأ هسفن ىف ناك ءاوس « ناسنإلا نم مذلاو حدملا عضوم

 « ليضفتلا لعفأل ةلص ءهنم » هلوقو . ماكحألا عيمج غيلبت وأ روك دملا لوقلا غيلبت امإ دارملاو « هنع بئاغلا ىأ
 دعب انتكسف » بابلا ثيدح ىف عقو : ( ةدئاف) . ايبدجأ اضيأ لصافلا سيل و « ةعس فرظلا ىف نآل امهنيي لصفلا زاجو

 موي ىأ : لاقف رحنلا موي سانلا بطخ مب هللا لوسر نأ سابع نبا ثيدح نم جحلا ىف فنصملا دنعو . « لاؤسلا
 « اوباجأ سابع نبا ميف ناكنيذلا ةفئاطلا نأ امهيب عمباو « ضراعتلا امهرهاظو . مارح موي : اولاق؟ اذه
 سابع نبا ةياور نوكت وأ . هيلا انرشأ اک لعأ هلوسرو هللا : اولاق لب اوبيحي مل ةركب وبأ مهيف ناك نيذلا ةفئاطلاو

 موق ىنعم «ىلب !ولاق ؟ رحنلا موي سيلا » لاق امل هنأ نتفلا فو جحلا ىف فنصملا دنع ةركب ىبأ ثيدح ىف نآل « ىنعملاب

 برق ببسب ناك كلذ نآاكو . سابع نبا هرصتخاو « هما قايسلا لقن ةركب ابأ نأ هتياغو « مازاتسالاب مارح موي

 رحنلا موي ىف اهرركدنأ دارأ ناف « ةبطخلا ددعت لمتح : مهضعب لاقو . ةقانلا ماطخم اذخآ ناك هز وكل هنم ةركب بأ

 ىفو . هتجح ىف تارملا'نيب رحنلا موي ناك كلذ نأ جهلا ىف فنصملا دنع رمع نبا ثيدح ىف ناف « ليلدل جاتحيف

 سيل مبفلا نأو « ةيلهآلا لاك لبق لمحتلا زاوجو « لما غيل: ىلع ثحلا  مدقت ام ريغ  دئاوفلا نم ثيدحلا اذه

 نوك ل يلعت نم رينملا نبا طبنتساو « ةلقب نكل همدقت نم مهفأ نوكي نم رخآلا ىف ىنأي دق هنأو « ءادآلا ىف اطرش
 باودلا ربظ ىلع دوعقلا زاوج هيفو . هريغ ريسفت نم حجرأ ىوارلا ريسفت نأ مدقتملا نم ارظن حجرأ رخأتملا

 ىلع ةبطخلا هفو . 2)ةرورض ريغل ناك اذإ ام ىلع كلذ ىف دراولا ىهنلا لمحو « كلذ ىلإ جيتحا !ذإ ةفقاو ىهو

 ءابإ مېتيۇرو سانلل هعامسإ ىف غلب أ نوكيل لاع حضوم

 و . للا ًادبف 4 لا لإ هلإ ال هنأ "تعا )ل ىلاعت هللا لوف « لمتلاو لوقلا لبق لوا يسأل - ٠

 حصأ ناكل ةجاح ريغل لاق ول (1)



 لمعلا باتک ۔ ۱۹۰ ٣

E 
 اال

 ه هللا لبس الع هب 2 . رط کس نمو « ررفاو 3 ا للا اور «هاينألا رو م ءال

 . ( نواس الإ مت امو ) لاقو . 4 هاملثلا هدابع م هللا اش ا ¥ a و ةئجلا ىلإ ًاقيرط

 و و نیلا ىوتتسي له ل لاقو . ( را باصأ ىف تک ام لوا مما 4 اک ولاولاقو)

 معصو و 3 دوا لاقو . 9 ناو .6 ak ار هللا درب نم » هر و

 لء او لبق هلل 7 ىنا نم EY زلط م افق ىلإ را ثأو - هذه ىلع ةماصمصلا

 لبق رولا راغصب سانلا ىب ىذلا ابا : لاقيو . ءاهقف ءال نيين ابر اونوك : ني انا كر امد

 هرابك

 نا ربت الف  لمعلاو لوقلا ةحص ىف طرش معلا نأ هب دارأ : ريما نبا لاق ( لمعلاو لوقلا لبق معلا باب ) هَ

 موق نم نهذلا ىلإ قبسي ال ىتح كلذ ىلع فنصملا هبنف « لمعلا ةححصملا ةينلل ححصم هن ال امهماع مدقتم ومف « هب الإ

 هنأ ملعاف » لاق ثيح ىأ ( لعلاب أدبف) هلق. هبلط ىف لهاستلاو معلا مآ نوهت « لمعلاب الإ عفني ال علا نإ ه

 نب نايفس لدتساو . هتمآل لوانتم وهف م ىنلل ناكنإو باطخلاو . « كبنذل رفغتساو » لاق مث ءهتلا الإ هلإ ال

 : لاق مال هنأ هتع عفان نب عيبرلا قيرط نم هتنجرت ىف ةيلحلا ىف معن ريأ هجرخأ العلا لضف 0

 « ةفرعملا بوجو نم نوملكتملا هلوقي ام ليلد اهنم عزتني و ؟ لمعلاب هرمأ مث ءملعا د » لاقف هب أدب هنأ عمست ملأ

 اذه نم ءىش مدقت دقو ‹ مالكلا بتكىف ةروكذملا نيناوقلا ىلع ةلدآلا 2 باجي إ ىف وه ام ] هانمدق اک عازنلا نكل

 ثيدح نم فرط « رفاو » هلوق ىلإ انه نمو « اهرسكز وج و « نأ حتفب ب ( ءالملا نأو) هلق ٠ نام إلا باتك یف

 م دنعهفعضو ينانكلاةزمح هنسحو ءادردلا يبأ ثيدح نم اححصم u نابحنباو يذمرتلاودوادوبأ هجرخأ |

 ىف هل هداربإ نکل « هقيلاعت ىف دعي ال اذبلف اثیدح هنوكي فنصملا حصفي ملو « اهب ىوقتي دهاوش هل نکل « هدنس

 « 6 اندابع نم ائيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مث أل ىلاعت هلوق نآرقلا ىف هدهاشو ءالصأ هل نأب رعشي ةمجرتلا

 ءارلا ديدشتب ( اوثكد) هلو ٠ هيف هماقم مات ايف هكح هلف « ثوروملا ماقم مْئاق ثراولا نأ ةبج نم ةمجرتلل هتبسانمو

 نإو» هبف هريغو ىذمرتلا دنع ام لوألا ديؤيو . ءاملعلا ىأ رسكلا عم اهفيفختب یورو . ءايبنالا ىأ «ةحوتفملا

 هلق . لماك ىأ ( رفاو ) بيصن ىأ ( ظع ) هل ٠. « معلا اوثرو امن إو « امهرد الو ارانيد اوثروي مل ءايبنآلا

 بأ نع شعألا ثيدح نم ملم اضيأ لمبا هذه جرخأ دقو « روكذملا ثيدحلا ةلج نم وه ( اقيرط كلس نمو )

 نإ لاقي هنآل حح هل لقي 2 لاق . نسح : : لاقو ىذمرتلا هجرخأو « اذه ريغ ثيدح ىف ةريره ىلأ نع ملاص

 انثدح ١ شعلا نع ةماسأ ىنأ نع لسم ةياور ىف نكل : تلق . اص ىنأ نع تئدح لاقف هيف سلد' شمعألا

 ليصحت ىلإ ةلصوملا قرطلا عاونأ لوانتيل الع ه ركنو اهركن ( اقيرط ) هلق هسيلدت ةمهت تفتناف «ملاص وبأ

 نأب ايندلا ىف وأ ؛ ةرخألا ىف ىأ ( اقيرط هل هللا لبس) هو ٠ ريثكلاو ليلقلا هيف جردنيلو « ةينيدلا مولعلا

 . ةنجلا ىلإ ةلصوملا قرطلا نم هبلط نآل هبلاط ىلع معلا ليبستب ةراشب هيفو . ةنجلا ىلإ ةلصوملا ةحلاصلا لامعالل هقفوي

 نم هللا نم فاخي ىأ م هللا ىثخم امن] إل هللا لوقل : هلوق ىلع فوطعم وهو « لجو رع هلا ىأ (لاقو ) هلق



 ٠ - لمعلاو لوقلا لبق ملعلا باب ۹۱

 عمن انكواإ هلو . ةبورضملا لاثمالا ىأ 4« اهلقمي امو: هلق . سابع نبا هلاقءاملعلا مهو هناطلسو هتردق لع (
 انبلمل للعلا لهأ نم انك ول ىنعملاف . للعلا لهأ فاصوأ هذهو « زيب نم لقع ( لقعت وأ آل مهفيو ىعي نم عم ىأ

 رثك الا ةياور ىف اذك ( همقفي ارح هب هللا دي نم : مل ىنلا لاو ) هلل . انوجنف هب انلمعف انيلع بحي ام ,
 اذه دعب لوألا ظفللاب فلؤملا هلصو دقو . ميم اددعب ةر وسكملا ةددشملا ءاهلاب « هميفي , ىلمتسملا ةياور ىفو
 ؛ اعوف م رمع نع رمع نبا قيرط نم معلا باتاك ىف مصاع نأ نبا .هجزعأف ىناثلا ظفللا امأو . یاس انہ
 ممفلا دارملاو . نومہفي ال ىأ ( اثيدح نرجقفي نرداکی ال زو ىلاعت هلل لاق مهفلا وه هقفلاو . نسح هدانسإو

 نم قاربطا'و مصاع یبا نبا هدروأ « اضيأ عوفرم ردح وه ( لعتلاب للملا اماوز هلق . ةيعرشلا ماكحألا ىف
 ىف هبقفب أريخ هب هللا درب نمو . هقفتلاب هقفااو « ملعتلاب معلا ا ] « ولعت سائلا امبأ اي و ظفلب اضيأ ةيواعم ثيدح
 . دوعسم نبأ ثيدح نمهون رازلا یورو ؛ رخآ هجو نم هئيجع دضتعا اممم هيف نأ الإ « نسح هدانسا ءنيدلا

 قع هله نم لوب تشي الق رغ و ءادرتلا ف أ نع تالا قو. عوف قابصألا ممن وبأ هاورو « افوقوم
 لاتو ) هلق . لعتلا ليدس ىلع مهثدوو اينالا نم ذوخأملا الإ ريتمملا للعلا سيل ىنعملاو ‹ ىراخبلا مالك
 ىنعي بريثك وبأ ىنثدح : ىعازوالا قيرط نم هريغو ىرادلا دنسم ىف الوصوم هانيور نيلعتلا اذه ( حلا رذ وأ
 . هنوتفتسي سانلا هيلع عمتجا دقو ٠ ىطسولا ةرمجا دنع سلاج وهو رذ ابأ تينأ : لات هيبأ نع  دثىم نب كلام
 د متعضو ول ؟ ىلع تأأ تقرأ لاقف هيلا هسأر عفرف ؟ ايتفلا نع هنت ملأ : لاق مث هيلع فقوف لجر هانأف
 نان ايتفلا نع هان ىذلا نأو ٠ شيرق نم لجر هبطاخ ىذلا نأ نيب و « هجولا اذه نم ةيلحلا ىف هاتي ورو . هلثم
 بهذلا نورتكي نيذلاو إل ىلاعت هلوق ليوأت ىف ةبواعم عم فلتخاف ماشلاب ناك هنأ كلذ بيس ناكو . هنع هللا ىضر
 ىلإ ةيواعم بتكف . انيفو ميف تلذن : رذ وبأ لاقو « ةصاخ باتكلا لهأ ىف تلزا : ةيواعم لاقف ( ةضفلاو
 ةدحوملاو ءارلا حتفب  ةذبرلا نكسف ةئيدملا نع رذ ىبأ لاقتتا ىلإ تدأ ةعزانم تلصخ « رذ ىلأ ىلإ لسرأف « نامع
  ايتفلا نع هابن اذا مامالا ةعاطب ىرب ال ناك رذ ابأ نأ ىلع ليلد هيفو . ىناسنلا هاور تام نأ ىلإ  ةمجعملا لاذلاو
 منك نم قح ىف ديعولا مم اضي أ هلعاو  مدقت اك هنع خيلبتلاب لل ینا مال هيلع بجاو كلذ نأ ىرب ناك هنآل

 , ىنثتي ال ىذلا مراد فيسلا وه ةحوتفم ىلوألا نيتلمبم ةماصمصلاو . هوحن ناهثع عم ىلعل قأيسو « هلعي املع
 . ءافلا ركو ةزمحلا مضي ذفنأو « تنيو ركذب وهو . افقلا ىلإ ةراشإ ( هذه ) هلق . دحاو دح هل ىذلا ليقو
 لميا ,ةءاك» ركن و « لتق اواكت ىأ . ىاز ءايلا دعبو ميجا رسكو ةانثملا مضب اوزيجمو ‹ ىضمأ ىأ ةمجعملا لاذلاو
 ىف ءول و و . لتقلا ىلع فرشأ ولو كلذ نع ىبتني الو لاح لک ىف هلمحت ام غلبي هب دارملاو ؟ ريثكلاو ليلقلا
 لعو « ةماصمصلا عضو ريد: ىلع لصاح ذافنالا نأ دارملا وأ . عانتمالا ظحالي نأ ريغ نم طرشلا درج همالك
 هيف ةقشملا لاتحاو ملعلا مياعت ىلع ثحلا هيفو « هصعي مل هللا فخي ملول ه هلوق لثم وهف ‹ ىلوأ هلوصح مدع ريدقت
 , نح دانساب اضيأ معاع نأ نبا هلصو قيلعتلا اذه ( سابع نبا لاقو ) هلق . باوثلل ابلط ىذآلا ىلع ريصلاو
 هاور ايف دوعسم نبا هقفاوو « هيقفلا مبكحملا هنأب «ىئابرلا و سابع نبا رسف دقو . نسح رخآ دانساب بيطخلاو
 دصقي ىذلا ىأ برلا ىلإ ةبسن ىتابرلا ليعامسالاو ىعصالا لاتو < حيحص دائساب هنع هیرغ ىف ىرحلا ميهاربا

 تديذو « هب نوموقي ىأ معلا نويري مهنآل نوينابر ءاملعلل لق بلع لاقو « لمعلاو معلا نم هدصقب برلا هرمأ ام

 ىرابلا عف # ١ جامد حم



 ملعلا باتك ۔ ٣ لل
 لع و < ةيرتلا لإ فا برا لإ سنت هزه ةنملا هته ىف فلخع ا ها لما وم ا اوفا
 لیقو . اینم قدام هراكبو « هلئاسم نم حضو ام علا راغصب دارملاو . هملعتل ىراخبلا هاكح ام ىلعو « علل اذه

 ملاعلل لاقيال : نارعألا نبا لاقو . هدصاقم لبق هتامدقم وأ « هلوصأ لبق هعورف وأ ؛ هت ايلك لبق هت ايث زج مهملعي

 اثيدح دروب نأ ريغ نم هدروأام ىلع بابلا اذه ف فنصملا رصتقا : ( ةدئاف ) . الماع العم املاع نوكي ىتح ىنابر

 ءافتكا كلذ دمعت نوكي وأ « هطرش ىلع تبثي ام هيف درويل هل ضب نوكي نأ اماف ‹« هطرش ىلع الوصوم
 لعأ هللاو . ركذ امي

 اورينت ال "یک ر ولاو غ ولاب “کوکی هلي ئیلا ناک ام باپ - ١
 ناك: لاق دوعسم نبا نع لئاو ىبأ نع شعلا نع نايس انريخأ : لاق فسسوي نب د اش ۸

 الع ماكا ةهارك مايألا ىف ظل اوس والاب ئا
 [ 5419 « ۷۰ : ىف ءافرط ده ثيدحلا ]

 فطعو « ريكذتلاو حصنلا ةظعوملاو « دمعتي ىأ « ةمجعملا ءاخلاب وه ( مهلوختي مي ىنلا ناکام باب ) هلق

 « ثيدحلا ىف ةصوضنم اهمال هفطع امنو  اهريغو ةظعوملا لمشي ملعلا نال صاخلا ىلع ماعلا فطع باب نم اهيلع معلا

 ريسفت كلذ نمضت و « اهبقاس نيذللا نيثيدحلا ىنعم ةمجرقلا ىف لمعتسا ( اورفني الثل ) هلق . اطابنتسا ملعلا ركذو

 هلبق ىذلا ةبسانك ىنابرلا ريسفت نم اريخأ هاكحام ةبج نم ةرهاظ هلبق امل هتبسانمو « ناب راقتم امهو روفنلاب ةمآسلا

 اف رظنلا نعمأ نمل باتكلا اذه باويأ بلاغو . خيلبتلاب صألا نم هلق امل غيلبتلا مآ یف رذ ىلأ دیدشت نم

 نب دم نكس « ةئيبع نبا نع هدنسم ىف دمحأ هاور دقو « ىروثلا وه ( نايفس ) هلق . كلذ نع ولخال لمأتلاو

 نب دمع قلطي ثيح یراخبلا نأ اک « ىروثلا هب ديرب قلطي نيح هناف نين ايفسلا نع ىورب ناک نإو ىبايرفلا فسوي

 انه هنأ معز نم مو دقو . اضيأ ىدنكباا فسوي نب دمع نع یورپ ناک نإو ىنابرفلا الإ هب دیرال فسوي
 حيرصتلا اذه دافأو . لئاو وبأ وهو اقيقش تعمس : ةروكذملا دحأ ةياور ىف ( لئاو ىبأ نع ) هلق . ىدنكيلا

 ثيدحلا ركذف هللا دبع نع قتيقش نع شءعالا نع ربسم نب ىلع قيرط نم امجرخأ ىلا ملسم ةياور ىف موتيام عفر

 شمعألا نأ اذه موب دقف « هلثم هللا دبع نع قيقش نع ةرم نب وربع ىثدحو : شءعألا لاق رہسم نب ىلع لاق

 هلع هعمسو ةطساو الب لئاو ىلأ نم هعمس لب « كلذك سيلو « امهنيب ةطساولا ىمس مث « قيقش نع الوأ هسلد

 ملف الزان هعمس هن ثيح نم ةباورلاب هتيانع ىلع هبنيل وأ « هديكأت ةلزان تناكنإو ةيناثلا ةباورلا ركذب دارأو « ةطساوب

 ثايغ نإ صفح ةياور نم تاوعدلا ف فنصملا دنع ثيدحتلاب شمعألا حرص اذكو « ايلاع هعمس ىتح كلذب عشقي

 جرخ امل هنأ و « مهركذيف مهيلا جرخيل دوعسم نب هللا دبع نورظتتي اوناك مهنأ هلوأ ىف دازو . قيقش ىنثدح : لاق هنع

 ةمجعملا ءاخلاب ( انلوختي ناك) هلق . ثيدحلا ركذف .. مكللا جورخلا نم ىتعنمب هنكلو « مكتاكع ربخأ ىنإ امأ : لاق
 هدبعت اذإ الوخت هلوخي لاملا لاخ لاقي « لاملل ديعتملا مئءاقلا وه ةمجعملاب لئاخلا : ىناطخلا لاق « واولا ديدشتو

 لاقي اضيأ نونلاب نوختلاو . لمت الثل موي لك كلذ لعفي الو « انريكذت ىف تاقوألا ىعارب ناك ىنعملاو . هحلصأو
 ورع ابأ نإ ليق دقو . امهرئاظن و مثأتو ثنحت ىف ليق ؟ « هيف ةنايخلا بنتجا ىأ « هظفحو هدبعت اذإ ءىشلا نوخت



 ا ب د حجم ْ
 الكو « ةياورلا لجال عجرب ملف ا هيلع هدرف ماللاب « انلوختي د لاقف ثيدحلا اذه ثدحب شمعألا عمم ءالعلا نا

 ىنأ نغروصنم هاور دقف ىلوألا ةباورلا ثيح نم باوصلاو : تلق . ةظعودلل اهيف طشنن ىلا الا وحأ بلطتي ىأ ةلموملا
 ىأ ( انيلع ) هلو . ضارتعالا لطب ىنعملا حصو ةياورلا تقبث اذإو . ىتألا بابلا ف وهو « شمالا ةباوركلئاو
 نم دافتسيو . ةظعوملا نم ريدقتلاو ةفوذحم ةلصلاو « ىلعب اهادعف ةقدشملا ىنعم ةمآسلا نمت وأ « انيلع ةئراطلا ةمآسلا
 ىلع اهنكل ةبولطم ةبظاوملا تناك نإو « لالملا ةيشخ حلاصلا لمعلا ىف دملا ىف ةموادملا كرت بابحتسا ثيدحلا
 « طاشنب ىناثاا ىلع لبقيل ةحارلا لجاأل كرتلا موي نو ف مود دعإ اموب امإو . فلكتلا مدع عم موي لك امإ : نيمسق

 . طاشنلا دوجو ةاعارم عم ةجاحلا طباضلاو < صاخشالاو لاوحألا فالتخاب فلتخيو « ةعما ىف اموي امإو
 نوكي نأ لمتحاو « هنيع ىذلا مويلا ىف ىح لب ىنلا لعفب ىدنقا نوكي نأ هلالدتسا عم دوعسم نبا لمع لمتحاو
 ثيدح نم ءابلعلا ضعب ذخأو . ربظأ ىناثلاو « لوختلاب هنع ربع ىذلا كرلاو لمعلا نيب للختلا درجمب ىدتقا
 كلذ هبشي ام كلام نع ءاجو « ام اد نيعم تقو ىف اماع ةبظاوملاب بتاورلاب بتاورلا ريغ هيبشت ةهارك بابلا

 : ۶ء a 4 م تر 2
 رولا نع حايتلا وبأ ىنثدح لاق هيف اند لاو نقب نك انثدح : لاق راشب نب دم ا —

 « اورّمَتت الو اورشبو «اورسعت الو اورسي » لاق هب ىنلا نع ر ر را 7 تا وب
 [ ٠٠۲١١ : ىفهفرط ده ثيدحلا ]
 (اورسعت الو ( هلو ٠ ةلمهم هرخآو ةيناتحتلا ديدش'و ةيناقوفلا ةانثملا حتفب هنأ مدقت ) حايتلا وبأ ( هلو

 ءاريثكر سعو ةرم رسي نم ىلع قدصل اورسي ىلع رصتقا ول : ىوونلا لاقو . اديكأت مزاللاب حيرصتلا هيف ةدئافلا
 ناف اضيأو .  اورفنت الو , هيلع هفطع ىف لوقلا اذكو « لاوحألا عيمج ىف ريسعتلا ىنل « اورسن الو » لاقف

 دض نأ اک « روفنلا دض نوكسلا نآل «اورفنت الو لباقت ىتلا یهو « اونكسو د الدب ةبعش نع مدآ نع بدلا
 ةراشبلا تلب وق ةرفنلا بجوت ميلعتلا ءادتبا ىف  رشلاب رابخإلا ىهو  ةراذنلا تناك امل نكل « ةراذنلا ةراشبلا
 نأ ىغبني ىصاعملا نع رجرلا كلذكو . ءادتبالا ىف هيلع ديدشتلا كرتو همالسإ برق نم فيلأت دارملاو « ريفنتلاب
 نم ىلإ ببح الهس هئادتبا ىف ناك اذإ ءىثلا نل ‹ عردنلاب نوكي نأ ىغبني ملعلا ملعت اذكو « لبقيل فطلتب نوكي
 ملعأ ىلاعت هللاو . هدض ىالخمب « دايدزالا ابلاغ هتبقاع تناكو « طاسبن اب هاقلت و هيف لخد

 ةمواعم امايأ لولا لهأل لج نم بيسإب -
 رک دي هلل دبع ناك": لاق لئاو ىلأ نع روصمم نع رج انثدح : لاق بیش ىبأ نب نابع نشر - ۷۰

 “ر ىنمتم هن امأ : لاق . مو لك امرك ذ كنأ تذدول نمحرلا دبعابأ اي : لجر هل لاقق ؛ سي لکی ف سانلا
 انيلع ةَماَكلا ةفاخم اهم الوحم ایم ةئبنلا ناك اک ةظعلوملاب "كل وت 1 إو“ کدیآ نأ هرك ایی ا كلذ 28 م و تاک ±+ 95-5 5 59 2 م .2 هل همر 1 ىلا

 ةلأكو  تامولعم ىنتيبسششكللو « ةمولعم امايأ ةعرك ةياور ىف ( امولعم اموب ملعلا لهال لمج نم باب ) هلق



 ١4
 ملعلا باتك ۔ و

 . هدروأ ىذلا ثيدحلا نم كلذ هللا دبع طا.دتسا نم وأ < ‹ سیخ لك هريكذت ىف دوعسم نبا عينص نم اذه ذخأ

 وبأ هتينكو « دوعسم نبا وه ( هللا دبع ناكز هلق . . رمتعم ا نبا وه روصنمو « ديما دبع نبا وه ( ريرج ) هلق

 ىف فنصملا قايس ىفو « ىمخنلا ةيواعم نب ديزي وه نوكي نأ هبشي مهلا اذه ( لجر هل لاقف ) هل . نحرلا دبع
 ىأ « قماع » لعافو « تددول هللاو ىأ « فوذحم مق باوج مالل (تددوا) هلق. هيلا دشرب ام تاوعدلا رخاوأ

 . ابيرق نثملا حرش مدقت دقو“. ةزمحلا ركب ةيناثلا ىلإ : كرجضأ ىأ ةّزمحلا من مضي كلمأو « ىن ةزمه حتفب ه چک أ

 نوب رصب هلبق ىذلا ا ثیدحو « نویفوک هلک دانسإلاو
 د و ے2 ا 26ه 1

 ني دلا ىف هرفي اريخ هب هللا درب نم ساپ - ۱۳

 و

 نإ دست لق: لاق باش نبا نع سوي نع به و "نبا ان دح لاق ريفع نب دیس اشو - ١

 ك

 ع ءاو٠ 0 ا هلل درب نم » لوقي هيك ېا تنس : لوفي ایل یواش تنیس نجر دبع

 لا مَا یاب قح مُهفلاخ نم رضب الهلل سم ىلع دق ةَمألا هذه لار نل ا لاو « "رياقانأ

 [ ۷4٦۰ السل مديل ءصللك : ىف هفارطأ اذ ثيدحلا ]

 تقبثو « نيدلا ىف » هلوق ةجرتلا ىن تاياورلا رثكأ ىف سنا ( نيدلا ىف هبقفي اريخ هب هللا درب نم باب ) هل

 . ارغصم ةامهملاب وهو « هدج ىلإ بسن ٠ ريفع نب ريثك نب ديعس وه ( ريفع نب ديعس انثدح ) هلوق . ىنيسشثكلل
 نب ديمح ىنثدح : ملسللو . ديمح قريخأ : هجولا اذه نم فلؤللل ماصتعالا ىف ديح لات ( بابش نبا نع ) هک

 نم لاح وه ( ابيطخ ) هلق . نابفس نأ نبا وه ( ةيواعم تعم ) 13 . هدج ةيمسن داز « فوع نب نمحرلا دبع
 ىلع لمتشم ثيدحلا اذهو . « بطخي وه نايفس ىنأ نب ةيواعم تعم, ماصتعالاو سم ةباور فو « لوعفملا
 ىمي ةمآلا هذه ضعب نأ اهللاثو . هللا وه ةقيقحلا ىف ىطعملا نأ اهيناثو. نيدلا ىف هقفنلا ل اضف اهدحأ : 000

 ىف فاؤملاو « ةاكرلا ىف لسم هدروأ اذهلو « تاقدصلا قب قثال ىناثلاو . ملعلا باوي أب قتال لوالاف . ادب قحلا لع

 نامزلا ولخ مدع ةلأسم ىلإ هتافتلال ماصتعالا ىف فل ملا هدروأ دقو « ةعاسلا طارشأ ركذب قئال كلاثلاو . سخا

 نم ءىش هبلق ىف نم لك حور ضبقت ىن" جرا انه هللا أب دارملا نأ و , كانه هيف لوقلا طسب قأيسو « دهتحم نع
 بابلا اذه ةمجرتي لب - 2 باوبأب ةثالثلا ثيداحالا قلعتت دقو . ةعاسلا موقت مهماعف سانلا رارش قببو ناعإلا

 نأو « هب هيلع هللا حتفي نم ١ لب ءطقف باستكالاب نوكيال كلذ نأو « هللا ند ىف ىف هقفت نمل ريخلا تايثإ ةبج نم ب ةصاخ

 «راثآلاب ملا لمآ مهب دارملا نأب ىراخبلا مزج دقو « هللا مأ ىتأي ىت> ادوجوم هسنج لاذ ءال كاذب هيلع هللا تفي نم

 ةنسلا لهأ دحأ دا : ضايع ىضاقلا لاقو مث نم ىردأ الف ثيدحلا لهأ اونوكي م نإ : : لبنح نب دمحأ لاقو
 مقي نم نينمؤملا عاونأ نم ةقرف ةفئاطلا هذه نوكت نأ لمتع : ىوونلا لاتو « ثيدحلا لهأ بهذم دقتعي نمو

 ف مہعاتجا مزای الو ريخلا عاونأ نم كلذ ريغو فورعملاب ىمآو دهازو ثدحو هيقفو دهاجم نم ىلاعت هللا مآ

 هل « ىلاعت هللا ءاش نإ ماصتعالا باتك ىن كلذ طسب ىقأيسو : تلة . نيقرفتم !ونوكي نأ زوجي لب دحاو ناكم

 ؛ ةي هل هةفلا راص اذإ مضلاب هقف لاقي ‹ طرشلا باوج نال املا ةنكاس ىهو <« مدقت اک هميش یآ ( هبقش )



 ٠ ثيدحلا ۷٣۷٢ ۱1

 ريكتلاو « ريثكلاو ليلقلا لمشيل «ءاريخ ه ركتو . مهف اذإ رسكلاب هقفو « مهفلا ىلإ هريغ قبس اذإ حتفلاب هقفو

 نم اہ لصتي امو مالسالا دعاوق ملعتي ىأ - نيدلا ىف هقفني م نم نأ ثيدحلا'موهفمو . هيضتش ماقملا نال ميظعتلا

 هقفتي ل نمو » هرخآ ىف دازو فيعض رخآ هجو نم ةيواعم ثيدح لعب وبأ جرخأ دقو . ريخلا مرح دقف  عورفلا

 نأ حصيف « هقف بلاط الو اقف نوكيال هنيد رومأ فرعي مل نم آل « حي ىنءملاو ءهب هللا لابي مل نيدلا ىف

 ىلع نيدلا ف هقفتلا لضفلو « سانلا رئاس ىلع ءاملعلا لضفل رهاظ نايب كلذ ىفو  ريخلا هب ديرأ ام هلأ فصوب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ماصتعالاو سخا نم امبعضوم ىف نيرخآلا نيثيدحلا ىلع مالكلا ةيقب ىتأيسو . مولعلا رئاس

 ىلاعت هللا ءاش نإ هيلا ترشأ ىذلا عضوملا ىف هب احرصم ءىجي اک ةمالا ضعب ىهي « ةمآلا هذه لازت نل » هلوقو

 لولا ىف مفا بسا - ۴
 ET ر ee ا ف 38
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 نم لإ 2 لاقف رام ییاف رم ىبنلا دنع انك : لق ادحاو امدح الإ م هللا لوسر نع ثدحن ةعمسأ

 ا ع ده ا ےس ےم رر « 2 راک هك

 كَم ىنلا لاق . تكف موقلا ”ركصأ انأ اذاف ًةلخنلا ىه لوقأ نأ تدرأف رثا ا

 « ةلختلا يهد

 نبا » رذ ىبأ ةياور ىف ( ىلع انثدح ) هلق . مولعلا ىف ىأ ( معلا ف ) مفا لضف ىأ ( مہفلا باب ) هلق

 : نايفس نع ىديملا دنسم ىف ( حيجت ىبأ نبا یل لاق : لاق نایفس انثدح) هلق . ىنيدملا ناب فورعملا وهو « هللا دبع

 ىنلا نع ثيدحلا قوت نم هيلع ةباحصلا ضعب ناك ام هيف ( ةنيدملا ىلإ سمع نبا تبحص ) هلو : حيجب ىبأ نبأ ىثدح

 ترك امو « ةعامجو رمع هدلاوو رمع نبا ةقيرط تناك هذهو « ناصقنلاو ةدابزلا ةيشخ ةجاحلا دنع الإ بالك

 باتكل ئاو ىف بابلا ثيدح نتم ىلع مالكلا مدقت دقو « هيتفتسيو هلأسي ناكنم ةرثكل كلذ عم سع نبا ثيداحأ

 ميفلاف «ةلخنلا هنع لوثسم ا نأ مف هيلا راما راضح] دنع ةلأسملا علي ىنلا ركذ امل ريع نبا نأ ةمجرتلل هتبسانمو . لملا

 ةافولا ىف ىنألا ديعس ىلأ ثيدح ىف دمحأ جرخأ دقو « لعف وأ لوق نم هب نرتقبام مالك لا نم اهبحاص اه مهفي ةنطف

 ركب وبأ ناكو . سانلا بجعتف « انئابآب كاني دف : لاتو ركب وبأ ىبف هللا هريخ ادع نإ د مل ینلا لاق ثيح ةيوبنلا

 باوصلا ىلإ ىداملا هاو . هب انيلعأ ركب وبأ ناكف : ديعس وبأ لاق مث نف « ريخلا وه كب ىنلا نأ ماقملا نم مهف

 ٠6 - وَلا ديع وبأ لاق . اودوُست نأ لبق اوبققت ”رمت لاقو . ةكيلاو لولا ىف طابتذالا بيسسإب :

 ريك ىف تلي ینا باح ر دقو . اودوست نأ دعبو 057

 ةا اع نع لغ اغ یا ن عا یخ لا نقال ل دلا اشا - ۷٣
 ت رص تنال 3 0 ا ف ا ع 7 5 5 ج دوي م ت . 0 4

ا لاق : لاق دوعسم نب هللا دبع تەم لاق مزاح ىلا نب سيق تمت : لاق  ىرهألا
 الإ دّيحال» 2 ىنل

 « العلو اهم ىغقي وف ةكحلا هللا داتا لجرو ٠ ىلا ىف هتکله ىلع طاف الام هللا هأتأ لجر : نيتنثا ىف

 [ ۷۴۱۹ < ۱٤۰۹ , ۷۱٤۱ : ىف هفارطأ م ثيدحلا ]



 هياضختللا ۱۹7
 ةظعوم اب هلوق ىف انركذام ريظن هيف ( ةكسم لاو معلا ىف) هلت . ةمجعملا نيغلاب وه ( معلا ىف طابتغالا باب ) هلق

 لبق اوقفت : رمع لاقور هلق . نافدارتم امهنإ انلق نأ ىريسفتلا فطماا نم وه وأ « كاذ سكع اذه نكل « ملعلاو
 وبأ لاق » هتياور ىف ىنييمشكلا داز . ةداس اولعجم ىأ واولا ديدشتو ةامهملا حتفو ةانثملا ضب وه ( اودوست نأ
 قيرط نم هريغو ةبيش ىنأ نبا هجر خأفرمع رثأ امآ . « مهنس  هلوق ىلإ اودوست نأ ارو یر أ نإ دنع
 دعب و » هلوقب ىراخبلا هبقع ام إو « حيمص هدانسإو « هركذف . . رمع لاق : لات سيق نب فنحآلا نع نيريس نب دم

 انآ ريع دارأ امو ء هقفتلا نم ةعنام ةداسلا نأ كلذ نم دحأ مهفي نأ ةيشخ هل مومفمال نأ نيبيل « اودوسن نأ

 بيع نع كلام لاق اذهل , نياعتملا سلجم سلحي نأ ماشتحالاو ربكلا هعنم دق سيئرلا نآل « علل اببس نوكت دق
 . ريشك ع هتاف ثدحلا ردصت اذإ : ىعفاشلا لاقو . هيف ملعتي ناك ىذلا هسلجم ىلإ عج رال لزع اذإ ىضاقلا نإ : ءاضقلا

 كعنمتف ةداس اوريصت نأ لبق « رافص متثأو اوهقفت هانعم : لاقف « ثيدحلا بيرغ » هباتكىف ديبع وبأ هرسف دقو
  «هلهأ ديس راص جوزت اذإ هنا « جورتلاب ىوغللا رمش هرسفو . الاهج اوقبتف :كنود وه نم ذخآلا نع ةفنآلا
 . اهنتجيف لئاوغلا نم امف ام فرعي هقفتي ىذلا نآل ةسايرلا بلط نع فكلا رع دارأ : ليقو . هل دلو نإ اس الو

 اهنال « كاذب هصصخ نمل هجو الو « حيورتلا نم معأ ىهو « ةدايسلا ءاودوست ه هلوقب دارملا ذإ « ديعب لمح وهو

 ىف داوسلا نم نوكي نأ ىنامركلا زوجو . ملعلاب لاغتشالا نع اه.احصأل ةلغاشلا ءايشألا نم هريغبو هب نوكت دق
 . بيشلا ىلإ ةيحللا داوس لوحتي نأ لبق لبكلل !سمأ وأ « هتيحل دوست نأ لبق هقفتلاب باشلل !رمأ نوكين ةبحلاا

 بلاطلا ىصوأو « للعلا تارم نم ةدايسلا لعج هنأ ةجرتلا سمع لوق ةقباطم : رينا نبا لاتو . هفلكت نخ الو

 اذك. هتدايسل بيس هناف « هيحاص طبغي ناب معلا قاقحتسا ققحي كلذو . ةدايسلا ةجرد غولب لبق ةدايزلا مانتغاب

 ىلع لد ثيدحلا نكل ةداعلا ىف اهبحاص اهم طبغي ام تناك نإو ةسايرلا نإ : ىراخبلا دا م نأ ىل ربظي ىذلاو . لاق

 : لوقي هنأكسف . ملعب ناك اذإ الإ ادومم دوجلا نوكي الو , دوجلا وأ « للعلا : نيرمأ دحاب الإ نوكتال ةطبغلا نأ

 علم نأ اهتداع نم ىتلا ةسايرلا متاجعت نإ : اضيأ لوقيو . تحب متطبغ اذإ اوطبغتل ةسايرلا لوصح لبق معلا اوملعت

 نأ ءرملا ىنمت ةطبغلا ىنعمو . ةيقيقحلا ةطبغلا كل لصحتل معلا اويلعتو ةداعلا كلت !وكرتاف للعلا بلط نم اهبحاص
 انثدح ) هلق . هنيبنس اك ريخلا ىف قلطأ ىذلا دسحلاب دارملا وهو « هنع لوز. نأ ريغ نم رخآلل ام ريظن هل نوكي

 يذلا ظفللا ريغ ظفاب ثيدحلا اذهب نايفس ثدح يرهزلانأ ينعي ( يرهزلاهانثدحام ريغ ىلعدلاخ يبأ نب ليعامسإ

 لاق : لاق هنع هللا دبع نب ىلع نع ديحوتلا ف فنصملا ابجرخأ ىرهزلا نع نايفس ةياورو « ليعامم] هب هثدح
 نع ملاس نع ىرهزلا انئدح : لاق ةئييع نب نايفس نع هريغو « برح نب ريه: نع سم اهاورو . ماس نع ىرهزلا

 نع بيعش قيرط نم نآرقلا لئاضف ىف امات اضيأ ىراخبلا هجرخأو . ىراخبلا هرصتخاو « امات لسم هقاس . هيبأ
 هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب تاياورلا هيف تفلاختام ركذنسو . هركذف .. رمع نب هللا دبع نب ملاس یثدح ىرهزلا
 « هيلع معنملا نع ةمعنلا لاوز ىم دسحلا ( دسح ال ) هلق . هان ررحام ىلع ليعامسإ وه لئاقلا ( تعمس لاق )

 اذاف « سنجلا ىلع عفرتلا بح ىلع ةلوبجم عابطلا نأ هيدسو « معأ هنأ قحلاو « هسفنا كلذ ىنمتي نأب مهضعب هصخو

 لسع اذإ مومذم هبحاصو . هيواسيل اقلطم وأ « هيلع عفتريل هل هنع كلذ لوز, نأ بحأ هل سيل ام هريغل ىأر
 بح نم هعبط ىف عضوام هرکی اك ههركي نأ كلذ هل رطخ نمل يغبنيو . لعف وأ لوق وأ ميمصت نم كلذ ىضتقم



 ۱71۷ نم كثيدحلا

 دسحلا كح !ذهف . ىلاعت هللا ىصاعم ىلع اهب نيعتسي قساف وأ رفاكل ةمعنلا تناكاذإ ام كلذ نم اونثتساو . تايم
 هل نوكي نأ ىنمتي نأ ىهو « ازاجم الع دسحلا قلطأو « ةطبغلا وهف ثيدحلا ىف روكذملا دسحلا امأو « هتقيقح بسحب

 سفانتيلف إل هنمو « دو وهف ةعاطلا ىف ناك ناف « ةسفانم ىمسي اذه ىلع صرحلاو « هنع لوز نأ ريغ نم هريغل ام لثم
 هن أكف « حابم وهف تازئاجلا ىف ناك نإو . ء اوسفانت الو » هنمو ‹ مومذم وهف ةيصعملا ىف ناك ن إو . ( نوسفانتملا
 وأ ةيندب امإ تاعاطلا نأ رصحلا هجوو . نيالا نيذه ىف ةطبغلا نم  لضفأ وأ  مظعأ ةطبغال : ثيدحلا ىف لاق

 هانآ لجر» ريع نيا ثيدح ظفلو « اهميلعتو ام ءاضقلاو ةمكحلا نايتاب ةيندبلا ىلإ راشأ دقو « امهنع ةنئاكو أ ةيلام
 وأ ةالصلا لخاد هتوالت نم معأ « اقلطم هب لمعلا هب مايقلاب دارملاو «رامنلا ءانآو ليللا ءانآ هب موقي وهف نآرقلا هللا
 نب ديزي ثيدح نم دحألو . نيثيدحلا ىظفل نيب فلاخت الف ‹ هاضتقع ىوتفلاو حلاو « هميلعت نمو اهجراخ

 دسحلا لمح زوجبو . «هيفام عبتيو « راهن ءانآو ليللا ءانآ هب موقي ومف نآرقلا هللا ہاتآ لجر د ىلسلا سنخالا
 الو , ناتدوم ناتلصخلا ناتاه نكل < اقلطم دسحلا ىنن ريدقتلاو « عطقنم ءانثتسالا نأ ىلع هتقيقح ىلع ثيدحلا ىف
 دسح ال ىأ « ثينأتلا ءاتب «نيتنثا  تاياورلا مظعم ىف اذك ( نیتنئا ىف الإ ر هلو . الصأ دسح الف امهيف دسح
 مق و فاضملا فذح لجر ةلصخ ريدقتلاو ٠ عفرلاب « لجر » هلوقف اذه ىلعو . نيتلصخ ىف الإ ءىش ىف دوم
 ىأ ةيلدبلا لع ضفخلاب « لجر » هلوقف اذه ىلعو « نينثا ىفالإ ١» ماصتعالا ىف فنصمللو . هماقم هيلا فاضملا
 . ريثكلاو ليلقلا لمشيل هركت ( الام ) هلق . هجام نبا ةياور ىهو ىنعأ راضاب بصنلا زوحمو « نيلجر ةلصخ
 هلو . حشلا ىلع ةلوبجلا سفنلا بق ىلع هتلالدل طيلستلاب ربعو « هطلسف نيقابلو « رذ ىبآل اذك ( طلسف) هلق
 « قحلا ىف ه هلؤقب هلكو . ائيش هنم قبيال هنأ ىلع لديل كاذب ربعو « هكالمإ ىأ فاكلاو ماللا عتفب ( هتكله )
 انرشأ ام ىلع نآرقلا اهي دارملا نال , دبعلل ماللا ( ةمكملا ) هلق . مومذملا فارسإلا مابيإ هنع ليزيل تاعاطلا ىف ىأ
 ثيدحلا اذه ىف ةريره وبأ داز : ( ةدئاف ) . حيبقلا نع رجزو لجل نم عنم ام لك ةمكملاب دارملا : ليقو « لبق هيلا
 ‹ نالف قوأ ام لثم تيتوأ ىتتيل لجر لاقف » هظفل و « هان ركذ اک ةطبغلا انه روكذملا دسحلاب دارملا نأ ىلع لديام
 حتفب - ىرامتآلا ةشبك ىبأ ثيدح نم ىذمرتلا دنعو . نآرقلا لئاضف ىف فلنملا هدروأ « لمعيام لثم تلمعف
 قحلاب لاملا ىف لماعلا ءاوتسا هيف اليوط اثيدح ركذف . . لوقي للك هللا لوسر عم هنأ - نونلا ناكسإو ةزمهلا
 لثم تلمعل الام ىل نأ ول : لوقي ةينلا قداص وهف « الام هقزري ملو امل هللا هقذر دبعو » هظفل و « رجآلا ىف ىنمتملاو
 قالطإو . جم a : هيف لاقو « ءاوس رزولا یف امہلا » امههدض ىف ركذو « « ءاوس امهرجاف « نالف لمعيام

 . ريقفلا نم لضفأ ناك لاملا طورشب ماق اذإ ىنغلا نأ ىلع لدي ثيدحلا نأب همزج ىف ىناطخلا ىلع درب ءاوس امهنوك
 ا: لا نإ ةيشلا) هام حاوتملا ها كن 1 نمي ملو ضرعأ نم ىلإ ةبسنلاب لضفأ نوكي معن
 هرکذ ثيحح <« رياصلا مئاصلاكر كاشلا معاطلا ٠ ثددح ىف ةلأسملا هذه ىف ثحبلا ىلإ ةدوع انل نوكيسو . اقلطم ال
 , ىلاغت هللا ءاش نإ ةمعطألا باتك ىف فلؤملا

 ىلع تنك لع ) لات لوقو را ىلإ رحبلا ىف قلك ىسوُم باهذ ىف رک دام تيسإب - آب
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 بلط ىف ىف ةقشملا لاهت>ا ف بيغ رتال دوقعم بابلا اذه } رضخلا ىلإ رحبلا ف ىسوم باهذ ىف ركذام باب )هلو

 ىلعالا لحم! ةداسسلا نم هغولب هعنب مل مالسل لاو ةالصلا هلع ىسوم نالو < هيف ةقشملا لمتحت هب طبتغي ام نآل < معلا

 رحبلا بكر ىسوم نأ بيوبتلا رهاظو . هلبق امل بابلا اذه ةبسانم اذه روظف <« « هلجأل رحبلاو ربلا بوكرو معلا بلط نم

 «نآيشع اجرفن و لضم ب ىف ايسو ربا ىف جرخ هنأ هريغو فنصملا دنع تبث يذلا نال رن هيفو . رضخلا بلط ىف هجوت امل

 ىلإ 0 هلوق لمحبف ءايقتلا نأ دعب رضخلاو وه ةنيفسلا ىف رحبلا بكرامتإو « ةرخصلا اينأ ىتحو دمحال ظفل ىو

 «رضخل اعبت هيكر اأو « هسفن ةجاحل رحبل' بكري مل ىسوم نآل « رضالا دصقم ىلإ ىأ « افذح هيف نأ ىلع « رضخ ا

 اإ باهذلا دوصقم : لاقي نأ نکی و « فذح هيف نوكف ‹ حبلا لحاس ىف ىسوم باهذ ريدقتلا نوكي نأ لمتڪعو

 ضعبلا ىلع لكلا قالطإ نم امإ . ازاج اب اهذ امعيج ىلع قلطأف « رحبلا همم بكر هنأ اما نمو « ةصقلا مانتب لصح
Hof fi oh, 1 10 هما. لاه هيأ لج 0  

 نأ لمح : ديشر نبا لاتو : عم ىنعم « نإ د نأ ىلع ريثما نأ هلو . ةمع بمسا ام ساب يلا ةه نم وأ
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 نا ن 20 3 هيناسنأ أ امو ء« توا ا

لا بلاط امل رحب" ی هجوت ىسوم نأ ىراخبلا دنع تبث نركي
 هلوق ىف نيلاهتحالا دحأ هدنع یوق هلعل : تاق . رضخ

 الزان وو ٠ ترحل نرك نأ لمتحيو « ىسومل نوكي نأ لمتحي فرظلاف « رحبلا ىف توحلا رثأ عبقي ناكف »

ب قد لا ىسوم نأ ةيلاعلا فأ نع ديم نب دبع ىورف « هريغو ةيلاعلا لأ نع ءاج
 . رحبلا رثازج نم ةريزج ىف رضخلا

 ESSE دما ابلاغ رحبلا كولسب الإ عيال ر ,حبلا ىف ةر زج ىلإ لصوتلاو . ىت

ذه . رضخلا ىلإ ىهتتا ىح توحلا رثأ ىلع ىسوم اهلخدف ةحوتفم ةقاط راصف توحلا كلسم نع ءاملا باحيا
 حضوب ا

 دقو . ركذف ريدقتب بصنلاب وه (ةنآلا ) هلو . تاقث امهلاجر نافوقوملا نارثألا ناذهو . هيلا رحبلا بكر هنأ

 . دارفإلاب « ىنثدح » ليصاللو ( انئدح) هلق . ( ادشر تلع امم > هلوق یهو ةبألا ىفاب هتياور ىف ليصألا ركذ

 اذكو « نوبرهز دعس نب مهار هوبأو هخيشو دمو < ارغصم ةمجعملا نيغلاب هنأ ةمدقملا ف مدقت ( ريرغ ) هلو



 A وو تينا
 نال عاملا لع لوم وهو « ءاه ريغب « ثدح » ینہ مشکل ( هثدح ) هلوق . ناسيك نبا وهو حلاص خيش باهش نبا
 ىناحص وهو « نيتلمهملا ءارلا ديدشتو ءاحلا مضب وه ( مم لاو) هل .لدا ىأ عىرام ) هل . ننلدم ريغ احلاص

 نيذلا رفنلا نم رجلا ناكو : ايف لاق رمع عم هل ةصق ىف اضيأ فنصملا دنع ركذ هلو « هريغو نكسلا نبا هركذ روهشم

 ى كلذ ىلع تفقو الو , سيق نب رحلا لاقام ركذي مل ( رضخ وه سابع نبا لاق ) هلو . مولضفل ىنعي « رمع مهندي
 تايئاب و  ةياورلا ام تبث « هيناث ناكسإو هل وأ رسكب وأ هيناث رسكو هل وأ حتفب رضخو . ثيدحلا اذه قرط نم ءىش

 نب ديعس نيب عقو ىذلا ىراقلا ريغ رحلاو سابع نبا نيب عقو ىذلا ىراقلا اذهو . امهفذحيو « هيف ماللاو فلالا

 ىذلا نارمع نب ىموم وه له ىموم ىف كاذو . هريغ وأ رضخلا وه له ىموم بحاص ىف اذه ناف « ىلاكبلا فونو ريبج

 ثيدحلل ريبج نب ديعس قايسو . ةمجعم اهدعب ةيناتحتلا نوكسو يلا رسكب اشيم نب ىموم وأ ةاروتلا هيلع تلر#أ

 باتکی ن الصفم كلذ رک ذ ىتأيسو « ريثك ءىثب اذهل ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع قايس نم متأ سابع نبا نع
 ءايبن الا ثيداحأ ىف ىتأ سو « ةيناتحت مث ةنكاس مالو ةدحومب ايلب رضخلا مسا نإ لاقيو . ىلاعت هللا ءاش نإ ريسفتلا

 وأ ماللا حتفب كلم وأ طقف ىن ر لوسر وه لهو هبسن ىف فاللا لقن ىقأيسو « رض اب هبيقلت ببس نع لقنلا
 هيلا ماقف : ريدقتلاو افذح هيف نأ نيتلا نا ركذو . هادان ىأ ( هاعدف ) هل ٠ تام وأ قاب وه لهو ‹ طقف ىلو
 ( لجر ءاج ذ] ) هلق . ةريهش كلذ ىف هرابخأو « هنع ذخأي نم عم بدأتلا سابع نبا نع فورعملا نآل , هلأسف

 ال هيلا هللا ىخوأف ريدقتلاو  ماللا ناكساب « لب » ىنيمشكللو « لعأ وه ىأ ( اندبع ىلب ) هلو . هتيمسن ىلع فقأ م
 قيرط ىلع هدروأ هنوكل هللا دبع لوقي نأ ىضتقي قايسلا ناك نإو - اندبع لاق امن إو . رضخ لق لب قنلا قلطت
 راصتخا قايسلا اذه ىف ( رحبلا ف توحلا رثأ عبتي ) هلق . ميظعتلل هيف ةفاضالاو « ىلاعت و هناحبس هللا نع ةناكحلا
 ىلع ةمالع ىأ ةيآ لغج توحلا دقف نآل « بلطن ىأ ( ىغبن انك ام ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ هحرش دنع هنايب أي

 دنع معلا له ىلإ عوجرلاو « تنعت ريغب ناك اذإ ملعلا ف لداجتلا زاوج ثيدحلا فو . رضخلا هيف ىذلا عضوملا

 لمح ةيعورشمو « هنم راثكتسالا بلط ىف لب معلا بلط ىف حبلا بوكرو « قودصلا دحاولا ربذ لمعلاو ‹ عزانتلا
 لعتلا بلطو مالسلا اممياع رخل اب ءاقتلالا ىلع ىسوم صرح اذهلو ٠ لاح لك ىف عضاوتلا موزاو ؛ رفسلا ىف دازلا

 عضاوتلا كلم كلسي نأ هسفن ىكز نمل اهبنتو « هبدأب اوبدأتي نأ هموقل ايلعت هنم
 « باتكلا لَم ماا » هلي ینلا لوق بص اپ - ۷

 لم

 ىنمض : لاق سابع نبا نع ركع عدلا 500 لاق ثراولا دبع ا دست لاف روع وأ اشو - م

 « بانكا لح بلا » لاقو هب هلا لوسر
 [ ۷۲۷۰ م ۳۷۰۹ ۰ ۱٤۴ : ىف هفارطأ 7٠١ ثيدحلا ]

 هزاوج صتخيال كلذ نأب كسم ةجرت ثيدحلا ظفل لمعتسا ( باتكلا هلع مهلا الص ىنلا لوق باب ) هلق
 ىذلا ثيدحلا ىف هركذ مدقتل هسفن سابع نبال نوكي نأ لمتحيو ¢ روك ذم ريغل اذه ىلع ريمضلاو 6 سابع ناب

 وأ انثدح ) هلو هل یب ىناا ءاعدب ناك ام ] سيق نب رحلل هتبلغ نم سابع نبال عقو ىذلا نأ ىلإ ةراشإ « هلبق

 نارهم نبا وه ( دلاخ انثدح ) هِلوَق . ىرصبلا دمقملاب فورعملا جاجحلا بأ نب وربع نب هللا دبع وه ( رمعم

 ىرالا حف * 1 ج ۲۲ - م



 ملعلا باتك- م شه ا

 « هردص ىلإ د ثراولا دبع نع ددسم نع سابع نبا لضف ىف فنصملا داز ( مل هللا لوسر یم ) هلق . ءا “نحل ا

 ( باتكلا هملع ) هلق . ةقفشلا ليبس ىلع بيرقلا ىصلا ناضتحا زاوج هنم دافتسيف « ازم امالغ كاذ ذإ سابع نبا ناكو
 ىنلا لخد » هظفلو ءاعدلا اذه ببس سابع نبا نع ديزي ىلأ نب هللا ديبع قيرط نم ةراهطلا باتك ىف فنصملا نيب
 د الو « سابع نبا اولاق لاسو « ربخأف ؟ اذه عضو نم : لاق جرخ الف د لسم داذ « !ءوضو هل تعضوف ءالحلا لَ
 كلذ لعلو « اليل اهتيب ىف ناك كلذ نأو « كلذب هتريخأ ىنا ىه ةنوميم نأ هنع ريبج نب ديعس قيرط نم نابح نبأو
 جرخأ دقو . ىلامت هللا ءاش نإ هعضوم ىف قايس اک مب ىنلا ةالص ىريل اهدنع اهيف سابع نبا تاب یتا ةليللا ىف ناک
 ىل لاقف » هيفو ليللا ةالص ىف للي ىنلا فلخ همايق ف سابع نبا نع بيرك نع رانيد نب ورم قيرط نم دحأ
 ىديزي نأ ىل اعدف ؟ هللا لوسر تنأو كءاذح ىلصي نأ دحال ىغبني وأ : تلقف . ىنفلختف ىئاذح كلعجأ ؟ كلاب ام
 مبفتلاو هظفح نم معأ وهام ملعتلاب دارملاو « هيلع ىعرشلا فرعلا نال نآرقلا باتكلاب دارملاو « املعو امهف هلل
 دلاخ نع اهلك قرطلا ىف تباثلا وه كلذ نأ ليعامسإلا ركذو باتكلا لدب , ةمكحلا » ددسم ةباور ىف عقوو . هيف

 لمحبف « اضيأ « باتكلا ١ ظفلب دلاخ نع بيهو ثندح نم اضيأ هجرخأ فنصملا نآل « رظن هيفو لاق اذك « ءاذحلا .

 سابع نبا نع ءاطغ قيرط نم ىذمرتلاو ىاسنللو . ىنعملاب هاور مهضعب نوكيف « نآرقلا اضيأ ةمكملاب دارملا نأ ىلع
 ةمكحلاب و نآرقلا باتكلاب دارملا نوكيف « ةعقاولا ددعت لمتحيف « نيت م ةكحلا ىتوأ نأ مب هللا لوسر ىل اعد : لاق
 لسم دنع عقب مل نكل « نيدلا ىف هبقف مهللا » نيخيشلا دنع اهانمدق ىلا ديزي نأ نب هللا ديبع ةياور ىف نأ هديؤيو . ةنسلا
 هبلعو « نيدلا ىف هبقف مهللا » ظفلب نيحيحصلا فارطأ ىف هركذ دوعسم ابأ نأ عملا ىف ىديملا ركذو . « نيدلا ىف د
 ريبج نب ديعس ةياور ىف ىه معن . لاق اک وهو : تلق . نيحيحصلا ىف تسيل ةدايزلا هذهو : ىديجلا لاق < ليوأتلا
 ىف ىوغبلا جرخأو ءالسرم ةمركع نع رخآ هجو نم دعس نبا اهاورو ىناربطلاو نابح نباو د>أ دنع اهانمدق یتا

 لوسر تيأر ىلإ : لوقيو هب رقي و سابع نبا وعدي رع ناك : رمع نبا نع لس نب ديز قيرط نم ةباحصلا مجعم
 -نم هجام نبا خسن ضعب ىف عقوو . « ليوأتلا هلعو « نيدلا ىف هبقف مبللا » لاتو كسأر حسف اموي كاعد متلي هللا

 هذهو « باتكلا ليوأتو ةكحلا هملع مهللا د ظفلب بابلا ثيدح ىف ءاذحلا دلاخ نع ىنقثلا باهولا دبع قيرط

 دقو « اهنودب باهولا دبع قيرط نم اهري.غو ليعامسالاو ىذمرتلا هاور دقف ‹ هجولا اذه نم ةبرغتسم ةدايزلا
 : لاقو ىتبصان ىلع حسف مثلي هللا لوسر یناعد : لاق سابع نبا نع سواط نع رخآ هجو نم دعس نبا دنع اهتدجو

 ٠ ىلع حسم » ظفلب بابلا ثيدح ىف دلاخ نع مشه نع دمحأ هاور دقو . « باتكلا ليوأتو ةكحلا هبلع مهلا د
 نيدلا ىف هقفلاو ريسفتلا ةفرعم ىف سابع نبا لاح نم لع امل  اهيف هَل ىنلا ةباجإ ققحن ام ةوعدلا هذهو < ىسأر
 « ةنسلا ليقو « هب لمعلا ليقو « مدقت ا نآرقلا : ليقف انه ةكحلاب دارملا ىف حارشلا فاتخاو . هنع ىلاعت هللا ىضر

 ليقو « هتحصب لقعلا دهشيام ليقو « :لقعلا ليقو < هللا نع مهفلا ليقو « ةيشلا ليقو « لوقلا ىف ةباصإلا ليقو
 لهأ ضعب اهركذ لاوقالا هذه ضعبو . ةباصالا عم باوجلا هعرس ليقو « ساوسولاو ماحلإلا نيب هب قرفي رون
 ىف مبفلا سابع نبا ثيدح ىف اهب دارملا نأ برقالاو . ( ةكسحلا نامقل انيتآ دقلو ) ىلامت هلوق ريسفت ىف ريسفتلا
 ١ ىلاعت هللا ءاش نإ بقانملا ىف كلذل ديرم ىتأيسو « نآرقلا



 الا ۷۹ ثيدحلا

 ؟ ريغصلا عام ٌحِصِي یت بيساب - ۸

 بع نب كا دبع نب هللا دبع نع باهش نبا نع ٌثللام ىتثدح لاق وأ ىبأ نب ليعامإ اشو -

 هب هللا لوسرو - مالتحالا تره دق ذئماوب نأ ناتأ راح ّلَع ابك ار تابقأ : لاق سابع نب هلا دبع نع

 2 فشلا ف تا ت رت تراثألا تلّسرأو ء نّصلا ضع ىدي نیب ترف .رادج ريغ ىلإ یک لص

 لع لذ "رك مف
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 غولبلا نأ ىلع لالدتسالا بابلا دوصقمو . « ريغصلا ىصلا » ىن مشكلا داز ( ريغصلا عام حصي ىم باب ) هلق
 ةححصلا ةرل ريسفت اذهو : تلق . هعومسم لوبق زاوج انه ةحصلا ىنعم نإ : قامركلا لاقو . لمحتلا ىف اطرش سيل

 ىف بيطخلا هاور نيعم نب ىحو لبنح نب دحأ نيب عقو فالتخا ىلإ اذهب فنصملا راشأو « ةحصلا سفنل ال
 دحأ موي در رمع نبا نوكل ةنس ةرشع سمخ لمحتلا نس لقأ : لاق ىح نأ هريغو دحأ نب هللا دبع نع ةيافكلا
 ام ءايشأ بيطخلا دروأ مث . لاتقلا ف مع نبأ ةصق األو « عمسيام لقع اذإ لب : لاقف دحأ كلذ غلبف . اهغلبي ملذإ
 نبا هلاق امو « دمتعملا وه اذهو « مهنع تلبقو كلذ دعب اهب اوثدحو رغصلا ىف مهدصعب نمو ةباحصلا نم عمج اهظفح

 وهو عمسف هب یتعا وأ اقافتا عم نم ثيدح در هب دارأ نإو ‹ هجوف هسفنب بلطلا ءادتبا ديدحت هب دارأ نإ نيعم

 هجاجتحا امأو « لوألا نيعم نبا دارم نأ ىلع ليلد هيفو « اذه لوبق ىلع قافتالا ربلا دبع نبا لقن دقو « الف ريغص
 رصبتلاو ةوقلا ديم هيف دصقي لاتقلا نأب دودرف ةرشع سمخ غلبي مل ناك نم ردب موي هريغو ءاربلا در ملي ىنلا ناب
 كلذل ىعازوألا جتحا دقو . زيبقلا هتنظم تناكف مهفلا هيف دصقتي عامسلاو « غولبلا نس هتنظم تناكف « برحلا ىف
 . ةعرك ةباور ىف كلذ تبث دقو « سيوأ يأ نبا وه ( ليعامس] انثدح ) هلق « عبسل ةالصلاب مورم » ثيدحب
 . حاحصلا ىف هاكح ىثنالا ىف ةراح ذش دقو . ريعب كلوقك ىت الاو ركذلا لمشي سنج مسا وه ( راح ىلع ) هلت
 هركنأو سنوي هاكح ةناتأ تالل اولاق ام رو « ريما نم ىن الا ىه ىناغصلا هاكح اک اهرسك ذشو ةزمملا حتفب ناتآو

 ركذو . ةفاضالاب ىورو « لدبلا وأ تعنلا ىلع امهيف نيونتلاب ناتأ راحو . ىحصفلا ةغللا ىلع ةياورلا ىف ءاجل « هريغ
 ةالصلا عطقتال مدآ ىنب نم ىثالا نأ ىلع ىلوآلا قيرطب لالدتسالل ىثنأ اهنوك ىلع صيصنتلا ةدئاف نأ ريثآلا نبا
 ةالصلا ىف هيف ثحبلا ىت أيس اک هلثم عفديال حبحصلا ربخلا نأ الإ « رظنلا ثيح نم حيحص سايق وهو ٠ فرشأ نبنآل

 ىلإ ىأ ( رادج ريغ ىلإ ) ھلو . ىعرشلا غولبلا مالتحالاب دارملاو ٠ تبراق ىأ ( تزهان ) هلق . ىلاعت هللا ءان

 رورملا نأ ىلع لالدتسالا ضرعم ىف هدروأ سابع نبا نآل « كلذ ىلع لدي مالكا قايسو . ىعفاشلا هلاق ةرتس ريغ

 . , هرتسي ءىثل سيل ةيوتكملا ىلصي ملي ىنلاو ١ ظفلب رازبلا ةياور هديؤيو . هتالص عطقيال ىلصملا ىدي نيب
 لمتحي فصلا ضعبو . دي هل سيل فصلا نال  ةزمهلا حتفب مامألا نع زاجم وه ( فصلا ضعب ىدي نيب ) هلو

 مضو نيتحوتفم نيتانثع ( عت رت ) هلق . ىامركللا هلات فوفصلا دحأ نم ضعب وأ فوفصأا نم فص هب دار نأ

 نكل ىعترت هلصأو « ىعرلا نم لعتفي نزوب نيعلا رسكب اضيأ ءاجو « ىثملا ف عرست ليقو « ءاشت ام لكأت ىأ نيعلا
 ( تلخدو ) هلو . تعلرف امنع تلزن جلا ىف فنصملا ةباور هيلع لديو < بروصأ لوآلاو « افيفخت ءابلا تفذح



 معلا باتك-؟ ۱۷۲

 ةدسفملا ىلع ةحجارلا ةحلصملا ميدقت زاوج هيف ليق ( دحأ “لع كلذ ركتي مف ) هلق . ءافلاب « تلخدف ١ ىنييمشكللو

 مدعب زاوجلا ىلع سابع نبا لدتساو « ةحجار ةحلصم ةالصلا ف لوخدلاو « ةفيضخ ةدسفم رورملا نال : ةفيفخلا

 دعب ام لوانتف اتاطم راكنإلا ىن هنآل ةالملاب مهاغتشا راكذإلا نم عنم لاقي الو . ك'ذ ذإ عناوملا ءافتنال راكنالا

 طرتشي امإ و ةيلهآلا لاك هيف طرتشيال لمحتلا نأ هل مجرت ام هيفو . ةراشإلاب نك راكنإلا ناكف اضيأو .ةالصلا

 هرب رقت رب ىنلا لعفل سابع نبا ةياكح تماقو . رفاكلاو قسافلاو دبعلا كلذ ىف ىصلاب یتحلیو . ءادالا دنع

 ةمجرتلا ىف ريغصلاو ىصلاب دييقتلا : ليق ناف . ءادآلا طئارش ىف ةثالثلا رومآلا نب قرف ال ذإ . هلوق ةياكح ماهم

 س ا بأ نم هعم ىضلا ذو لابا غ تسلا دا رفا ناب قامركلا بجا + نابع نا ترد اطال

 ثحابم قاب ىقأيسو . لعأ هللاو اعم امه. قلعتي ىصلا ظفل و دوج ةصقب قلعتي ريغصلا ظفإ نوكي نأ لمتحو
 : لام هنا ا نإ ةا بناتك قعر دملا اذه

 نع ئديب زا 8 برح 2 2 ا لاق 1 ا ا ل 27 ن ر رو - ۷

 د نم نين س نا انأو ىعْجَو ىف ابيك حك لو ینلا نم تاق : لاق عيبا نب دوج نع ٌىرْغَزلا

 [ 549545204 ,ءللوم ‹ ۸۳۹ ۱۸٩ : ىف هنارطأ 79 ثيدحلا ]

 ىبأ نع ةياور هل تسيلف ىبايرفلا امأو ٠ هريغو قيبللا هب مزج اک ىدنكيلا وه ( فسوب نب دمج انثدح ) هلو

م عمسو ىراخبلا هيقل دقو « هنامز ىف نييماشلا خيش رسم وبأ ناکو « رهسم
 ‹« ةطساوب انه هلع ثدحو « اريسي اًئيش هن

 لاق اک سيل و . برح نب دمج نع ثيدحلا اذه ةياورب درفت ىبسم ابأ نأ هنع ديشر نبا هلقن ايف طبارملا نبا ركذو

 لخدملا ىف قبلا هجرخأو ٠ برح نب دم نع نصملا نب د نع ىركلا نئسلا ىف هاور ىاسنلا ناق طبارملا نبا

 رسكو ةانثملا حتفب وهو قنلا ىبأو ليلخلا نب ةلس نع  ةلمهملا داصلاو جلا حتفب وهو  ءاصوج نب دمع ةباور نم

 « ىديبزلا نع هب درفتملا هن أك برح نب دم نع هوور بسم ىنأ ريغ ةنالث ءالؤبف . برح نب دم نع امهالك فاقلا

 ٠ ىراصنالا ورمع نب ةقارس نب عيبرلا نب دوم هخيشو وه اهلخد دقو . نويماش ىرهزلا ىلإ دانسإلا اذهو

 نع هريغو ناسيك نب ملاص ةءاور نم ةالصلا ىف ىنألا كلام نب نابتع نع هثيدح نم فرط اذه هثيدحو ىجرزخلا

 . تظفح ىأ فاقلا حتفب وه ( تلقع ) هلق . دوم ىربخأ ىرهزلا نع رمعم قيرط نم قاترلا فو . ىرهزلا

 . دعب ىلع ناك نإ الإ احم ىمسيال ليقو < مفلا نم ءاملا لاسرإ وه جملاو < ملا ديدشتو ميلا حتفب ( ةجب ) هلو

 انأو) هلوق . ةباحصلا دالوأ عم هن أش نم كلذ ناك اي اهم هيلع كرابيل وأ « هعم ةيعادم امإ دوم عم إب ىنلا هلعفو

 عماوجلا نم امهريغ ىف الو نيحيحصلا ىن ال هقرط نم ءىش ىف هلمحت دنع نسلاب ديبقتلا رأ مل ( نيئس سمخ نبا

 : ملسم نب ديلولا لاق ىتح ىرهزلا نع نينقتملا ظافحلا رابكن م ىديبزلاو « هذه ىديبزلا قيرط ىف الإ ديناسملاو

 نح ر لا دبع هعب ات دقو . أطخ هثبدح ىف سيل : دواد وبأ لاقو . ىرهزلا نم عمس نم عيمج ىلع هلضفي یعازوالا ناك

 نوثلا حتفب وهو - رم نب نمحرلا دبع قيرط'ن م ةيافكسلا ىف بيطخلاو ىناربطلا دنع هظفل نكل ىرهزلا نع رم نبا

 هذه تدافأف « نينس سمخ نبا وهو عي ىبنلا وتو « عيبرلا نب دوم یتادح : لاق هريغو ىرهزلا نع  مملا رکو

 عسل ةئس تام هلأ هريغو نابح نب ا ركذ دقو « قلي ىنلا ةايح نم ةنس رخآ ىف تناك اهطبض ی1 ةعقاولا نأ ةياورلا
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 ضعب ىف نأ هريغو عاملإلا ف ضايع ىضاقلا ركذو . ةياورلا ذهل قباطم وهو ةلس نيعسأو عبرأ نبا وهو نيعسأو

 كلذ ناك نإ الإ ٠ ماتلا عبقتلا دعب تاياورلا نم ءىش ىف احرص اذه ىلع فقأ ملو « عبرأ نبا ناكهنأ تاياورلا

 لوق ددرتلا اذه ىلع هل لماحلا ناكو « سمخوأ نينس عب رأ نبا وهو ةجلا لقع هنإ باعيتسالا بحاص لوق نم اذوخأم
 هلح نكمي ىدقاولا لوق نأ ىلع « هدانسإ ةحصل داهتعالاب ىلوأ لوألاو « تام امل نيمو ثالث نيا ناكهنإ ىدقاولا

 مل هنوكل ىراخبلا ىلع بلبملا ضرتعا دقف اذه ررحت اذإو . لعأ هللاو . هريغ هراجو رسكلا ىغلأ هنأ لع حص نإ

 كاذ ذ] هنس ناكو هنم عامسلا هيفف « كلذ ىف هل هتعجارمو ةظيرق ىنب موب هدلاو هتيؤر ىف ريبزلا نبا ثيدح انه ركذي

 رييزلا نبا ثيدح ركذ ناكف ءىش عامسل هطبض دوم ةمق ىف سيلو . دوم نم رغصأ وهف « اعبرأ وأ نينس ثالث
 دوو « ةيدوجولا لاوحألا ال ةيوبنلا نئسلا لقن دارأ ام'إ ىراخبلا ناب ريمملا نا باجأو . نيينعملا نذهل ىلوأ

 اأو . اب ام هن وك تبلت ةمعرش ةدئاف هايإ هتبؤر درحم ىف لب < هبجو ىف ةجب ج مث ىلا نوك ىف ةدوصقم ةنس لقن

 ىردأ تيبلا بحاصو د دشنأ مث . بابلا اذه ىف لخدت ىتح ةيوبنلا نئسلا نم ةنس لقن امف سيلف ريبزلا نبا ةصق

 لوك اه وأ وه ةمجرتلا ىف عاملا ظفلب دوصآملا ن نأ لق .ءاتمدقام لکت وا ددم تاوج: وهو . ىبتا ةف ىدلاب

 ةحيح رييزلا نبا ةصق نأ توبث ىلإ بلبملا جاتح : لاقف ىشكرزلا ردبلا لفغو « ررقتلا وأ لعفلا لقن نم هتلزئم

 داريالاف « حيحصلا ىف ريبزلا بقانم ىف ةروكذملا ريبزلا نبا ةصق جرخأ دق ىراخبلاو . ىبتنا . ىراخبلا طرش ىلع

 امم اهضرتعيو ةحضاولا عضاوملا ىف هيف عقو اسمع لفغي باتك ىلع ملكتم نم بجعلاو . هباوج لصح دقو هجوم ”
 . ثكنؤيو ركذي ولدلاو « ةقلعم د نابح نالو « قلعم د قاتلا داز ( ولد نم ) هلو . هيف اهدورو نن ىلإ ىدؤي

 « ولد لدب « رب نم د امهريغو ةالصلاو ةرابطلا ىف هلو « مراد ىف تناك ولد نم د رمعم ةياور نم قاقرلا ف فصل و

 مدقتام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . ولدلا نم رل ىنلا هلوانت و بلا نم وادلاب ذخأ ءاملا ناب امهنيب عمجيو

 ىلع مهضعب هب لدتساو « مهن ايبص هتبعادمو مهرود ىف هباحعأ مامإلا ةرايزو ثيدحلا سلا نايبصلا راضحإ زاوج

 هيلع لديام یراخبلا بيوبت ىفالو ثيدحلا ىف سیلو . روضح هل بتاكي اهلود ناک نمو ؛ سمخ نبا نوكي نم عيمست
 : ديشر نا لاقو « الف الإو سمخ نا نود ناک ناو عم باطخلا مہف نف مهفلا رايثعا كلذ ىف ىغيني ىذلا لب

 هنم بيرقو . ملعأ هللاو « هققح نم دال طرش أمغولب نأ ال . كلذل ةظم ابنأ سخلا ديدحتب اودارأ مهنأ رهاظلا

 كلذ ىف درملا نأ ىف هب كسمتيام ىوقأ نمو . ديدحت ال ةلظم املأ مجرملاو « عبس وأ تسب زييقلا نس ءاهقفلا طبض

 ثالث نبا وهو  ىنباب تبهذ : لاق صاع ىبأ قيرط نم بيطخلا هدروأ ام صاخشالا فالتخاب فلتخيف مهفلا ىلإ

 اذإ ىنعي « نسلا اذه ىف وهو نآرقلاو ثيدحلا ىصلا ميلعتب ساب الو : معا وبأ لاق « هثدخ حرج نبا ىلإ -

 ةروهشم نآرقلا نم روس ظفحم هنحتما نأ دعب عب رأ نبال هعيمس ىف ظفاحلا ىرقملا نب ركب ىنأ ةصقو . امهف ناك

Eتح  aمعلا ب تط  

 دحاو ثيِدَح ىف سيا نب هلا دبع ىلإ رمش ريم هللا دبع نب باج لحَرو
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 ىف ىرازفلا نصح ن سيق نب ر لاو وه ىّران هنأ E ا داع نانو
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 ىموم بحاص ىف اذه ا ا ا باك نب أ امه رف « ىموم بحاص

 کو 'ىنلا "تمس ممن هك *6 ني عللي ىلا لوسر تعم له هيف ىلإ ليلا لاس ینا
 مو سک

 .ال : ىموم لاق ؟ كنم غا ًادَحأ 0 لاقف لجَر ةءاج ا لب ايلا ردا ىنب نم الم ىف ىسوم امي » لوقي هنأ

 يقو « ةيآ توحلا هل هللا لي ىلإ نبل ناو هول قو ووك نإ "اهو ع نا سوا

 ىسوم تف لاقف . رحبلا ىف توملا ر ر عب 79 تر ىموم ناكل « هاقاتس كاف 'مج راق توحلا تدق اذإ : هل

 NN دان نظيفا ل ياها "يرو E ف ةرخصلا ىلإ انيوأ ذإ تيأرأ : ىمول

 « هباتكىف هللا نق ام ايهم أش ثم ناكسف . ارضع ادج رف اعمق اهراثآ ىلع "دتراف . ىنبث انك ام الد

 ثيدح مسم جرخأ دقو « احرص اعوفر اًديش هيف ركذي ل ( معلا بلط ىف) رفسلا ىأ ( جورخلا باب ) هلق

 فالتخال فنصملا هجرخب ملو < ةنجلا ىلإ اقيرط هب هل هللا لهس املع هيف سمتي اقيرط كلس نم » هعفر ةريره يآ

 ارغصم ةزمملا مضب سينأ نب هللا دبعو ؛ ويقل :احصلا ىرامن آلا وه ( هللا دبع نب رباج لحدو ) هل ٠ هيف

 ىف ىلعي وب أو دمحأو درفملا بدآلا ف فنصملا هجرخأ ثيدح وه (دحاو ثيدح ىف) هق < راصنالا فيلح ىبجلا وه

 نم هعمس ثيدح لجر نع ىنغلب : لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ ليقع نب دمع نب هللا دبع قبرط نم امہ دنسم

 تلقف « سينأ نب هللا دبع اذاف ماشلا تمدق یت وح اربش هيلا ترسف ىلحر تددش مث اريعب تيرتشاف قب ملا لوسد
 كنع ىغلب ثيدح : تلقف . ىقنتعاف جرف . . معل : تلق ؟ هللا دبع نبا : لامتف . بابلا ىلع رباج هل لق : باوبلل

 هللا رشحت » لوي لَو هللا لوسر تعم : ادا نأ لبق ترا نأ كدب ل هللا لوسر نم حمس كنأ

 هدئاوف ىف ماتو « نييماشلا دنسم ىف ىناربطلا اهجرخأ ىرخأ قيرط هلو تا « ةارع ةمايقلا موي سانلا
 « صاصقلا ىف ثيدح هلي ىنلا نع ىنغليي ناك : لاق راج نع ردكمملا نب دمح نع رائيد نب جاجحلا قيرط نم

 . هوحن ركذف . . لجرلا باب ىلإ تدصقف رصم تدرو ىتح ترسف اربعب تيرتشاف رصع كيدحلا ب بحاص ناكو

 ةنكاسلا نونلاب وهو  ىبنعلا دوراجلا ىبأ قيرط نم ةل>رلا ىف بيطخلا اهبجرخأ ةثلاث قيرط هلو .حلاص هدانسإو

 نأ نيرخأتملا ضعب ىعداو . فعض هدانسإ فو . هوحن ثيدحلا ركذف .. صاصقلا ف ثيدح ىنغلب : لاق رباج نع

 نوكي ضيرقلا ةغيصب قلمي ثيحو ًاحيحص نوكي مزجلا ةغيصب قلعي ثيح ىراخبلا نأ ةروهشملا ةدعاقلا ضقني اذه
 رباج نع ركذيو : لاقف ضيرقلا ةغيصب ديحوتلا باك ىف هنتم نم افرط جرخأ مث . انه مزجلاب هقلع هنال  ةلع هيف
 ىوعدلا هذهو . ثيدحلا « توصب مه.دانيف دابعلا هللا رشح د لوقي يب ىنلا تعمس : لات سينأ نب هللا دبع نع

 ركذ ثيح هناف اذه لثم هيلع ضرتعي نأ نم قدأ ىراخبلا رظنو ‹ ةضقتنم ريغ هللا دمحم ةدعاقلاو « ةدودم

 ام توصلا ظفل نال هب مزح مل نتا نم افرط ركذ تدعو + دكا قو حك تالو معاطف لااا

 ولو امف فلتخم قيرط نم ثيدحلا ءىجج هيف كي الف ٠١ ليوأت ىلإ جأتعو برلا ىلإ هتبسن قالطإ ىف فقوتي

 تابثإ بجاولاف « هريغو فاؤملا دنع ثيدحلا اذه ريغ ىف تبث دق هناحبس هللا مالك ىلع توصلا قالظإ لب « كلذك رمألا سيل )١(

 لع هللاو . ةندلا لهأ بهذم وه اك تافصلا راسك لباب .قئاللا هجولا ىلع كذا



 الالف ش ِ ۷۹ لمي ثيدحلا
 نأ معزف لاطب نبا موو ٠ ىلاعل هللا همر هفرصت نسحو هرظأ ةقدو هلع فوغش ربظي | ده نمو . تدضتعا

 « ثيدح ىلإ ثيدح نم لاقتتا وهو « ململا ىلع رتساا ثيدح وه سبنأ نب هللا ديع ىلإ راج هيف لحر ىذلا ثيدحلا

 دنسب دمحأ هجرخأ « ىتيجلا ماع نب ةبقع ىلإ هيف ل_حر یر اصنالا بوبأ وأ وه رتساا ثيدح ىف لحارلا ناف
 .. رتسلا ىف هيورت كنأ ىنغلب ثيدح : ىل لاقف رباج ىناتأ : لاق دلخع نب ةءاسم ثيدح نم ىلارطلا هجرخأو « عطقنم
 لحر ةباحصلا نم الجر نأ ةديرب نب هللا دبع قيرط نم دواد وبأ ىورف  هركذ نم ريغا كلذ عقو دقو . هر لؤ

 تف ىلع دنع ثيدح ی يعلي : لاق ىدع نب هللا ديبع نع بيطخلا یورو . ثيادح ىف رص وهو دبع نب ةلاضف ىلإ

 : ةلأسم ىف ىمعشلا لوق ىتأيسو « رکی كلذ عبقنو . قارعلا هيلع تمدق خل كلج را ريق دعاكم E نإ
 تنك نإ : لاق بيسملا نب ديعس نع ديعس نب يحب نع كلام ىورو . ةنيدملا ىلإ امد ايف لحريل لجرلا ناك نإ

 بلط ىلع ليلد راج ثيدح فو . هريغ نع كلذ وحن ناو .٠ دحاولا ثيدحلا بلط ىف ىلاهللاو مايالا لحرأل

 نبا نع قأسسو . ةطساو الب هنع هذخاف لحر ىتح هعنقب ملف سينأ نب هللا دبع نع ثيدحلا هغاب هال . دانسإلا ولع

 ىنأ نع بيطخلا جرخأو . هيلا تلحرل یم هلا تاتكب اعأ ادحأ لع ول : هلوق نآرقلا لئاضف با: ک ىف دوعسم

 لجر : دمحأل ليقو . مهنم انعمسف مهيلا انجرخ ىتح ىضرت الف ےل هللا لوسر باحصأ نع عمسن انك لاق ةيلاعلا
 .مهنم ملعتيو و سانلا هفاشيف « راصمالا ءابلع نع بتكي < لحرب : لاق ؟ لحرب وأ « ريثك ماع هدنع الجر مزاي ملعلا بلطي

 .٠ ةيرلا لصحتال ثيح مداقلا قانتعا زاوج هيفو . ةيوبنلا ناسلا ليصحت ىلع صرحلا نم ةباحصلا هيلع ناك ام هيفو

 ام ]و  ةمدقملا ىف مدقت اك ةددشم ةيناتحت ءاي اهدعب ةفيفخلا ماللا رسكو ةمجعملا ءاخلا حتمب وه ( ىلخ نب دلاخ ) هلق
 ىف ( ىعاذمألا لاق ) هلق تانا العا را م قيس ومر aD مالب اطوبضم ىثكرزلا دنع عقو هنأل هتدعأ

 فطمف ركاسع نبا ةياور نم « وه » تطقس ( رحلاو وه ىرام هنأ) هلق ٠ ىعازوألا انثدح : ليصالا ةءاور

 ‹« نيبايب لبق ثيدحلا اذه ثحابم تمدقت دقو . حلا ع تاج ىهو لمف الود انف لصتملا عوفرملا ىلع ٠
 ةقشملا عسم ولو ¢ ملعلا نم دايدزالا لضف هفو ٠ ليلق وهو ىنعملا ريغي ال امف الإ فالتخا نيةاورلا نيب سيلو

 كئلوأ ) مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل ىلاعت هلوق هنم ةلالدلا هجوو . هنم معتي نمل ريبكلا عوضخو « رفسلاب بصنلاو
 خن تبث ايف لإ آلا اذه تحت لَ ینا ةمأ لخدتق « مهم مالسلا هيلع ىمومو ( هدنقا مادہ هل ىده نيذلا

 معو ع نمو لضف بيس - ٠

 يوه أ نع هاو ىبأ نع هلا دبع نب ديرب ن ء ةءاسأ نب دا امدح لاق اللا ن دغ و

 اهنم ناكف ءاضرأ باصأ ريئكلا ثيتلا لتک ر یا ا نا تم ان ل ئا نع
 "سانا م 2 مقتف ءامل ٠ کک مآ باج امن تاو کلا ب لاو الكلا رتبت اذ ءالا كا ةي

 رم كلذف . الك كيت الو ءام كيم ال ايت یان یر اعام 'تاصأو ء اوعررو اوقسو اوب رشف

 ىذلا هلل ىذه 1 ۰ لو آر كلذ عقارب ن لَو« لکو هللا ینتمب اوا نيد ىف ةف نم

 ىوتنملا ”نسنملاو تالا والا ماك ءالا تق ةفئاط اهنم ناكو : قدسإ لاق : هلل دبع وأ لاق . « هب م

 ضرالا نم



 لعلا باك - ع 2 ألك

 هلق . اهديدشتو اهحتفب ةيناثلاو « املاء راص ىأ ةفيفخلا ماللا ركب ىلوالا ( ملعو ملع نم لضف باب ) هلق

 ةدحوملا مضي ديرب و ‹ ةماسأ وبأ هخيش اذكو « هما نم رثك أ هتينكب رومشم بيركوبأ وه (ءالعلا نب دمع انئدح)

 دانسإلاو . اننفت هيبأ نع لقي ملو ىسوم ىبأ نع قايسلا ىف لاقو . ىرعشالا ىسوم ىنأ نبا وهو هدج ةدرب وبأو

 ةلالدلا ىأ (ىدملا ) هلق . رئاسلا لوقلا ال ةبيجعلا ةفصلا هب دارملاو ةثلثملا حتفب ( لثم ) هلق . نويفوك هلك

 ىلا تاياورلا عيبمج ىف ىراخبلا دذع اذك ( ةن ) هلق ٠ ةيعرشلا ةلدالا ةفرعم هب دارملا ملعلاو « بولطملا ىلإ ةلصوملا

 ةثاثم ةبغث رذ ىلأ لصأ ةيشاح فو ىديملاو ىباطخلا دنع عقو نكل « فوذحل ةفص ىهو ءاقنلا نم نونلاب اهانيأر ٠

 . روخصلاو لابجلا ىف ءاملا عقنتسم ىه : ىباطخلا لاق « ةحوتفم ةفيفخ ةدحوم اهدعب ةروسكم ةمجعم نيغو ةحوتفم

 حلصي هركذ امو « تبنت ىتلا ىلوالا ةفئاطلا فصو اذه نال . ىنعلل ةلاحإو « ةياورلا ىف طلغ اذه : ضايع ىضاقلا لاق

 فاقلا رسكو نونلا حتفب « ةيقث د الإ قرطلا عيمج نم ىراخبلا ىف هانطبض امو : لاق . ءاملا كسمم ىتلا ةيناثل افصو

 دين اسملا نم هيلع تفقرام حج ىف وهو : تاق . « ةيبط ةفئاط د ملسم ىف هلوق لثم وهو ¢ ةيناتحتلا ءالا ديدشتو

 ۔ىش ىف كلذ سيل نكل « ةمئاط ىنعم وه : تاق « ةعقب د یورو . ىشكرزلا بانك ىو ملم دنع اک تاجرختسملاو

 ةبيطلا ةعطقلا اهب دارملاو : لات نوذلا لدب ةدحوملاب ةياور ىن نأ بجر نبا حرش ىف تأرق م . نيحيحصلا تاياور نم

 فاقلا حتفب ( تلبق ) هلق € ةبقب ولوأ لبق نم نورقلا نم ناك الولف ر هنمو , سانلا ةيقب نالف لاقي اك

 وهو « ةددشملا ةيناتحتلاب « تليق » ىليصآلا دنع عقوو . تاياورلا مظعم ىف اذك « لوبقلا نم ةدحوملا رسكو

 « ماعلا دعب صاخلا ركذ نم وه ( بشعلاو ) هلق . دم الب ةزمحلاب ( لكلا ) هوو . دعب هركذنس اك فيحصت ٠

 رذ يأ ةياور ىف اذك ( تاذاعإ ) هل . طقف بطرال بشعلاو « اعم سبايلاو بطرلا تبنلا ىلع قلطي لكلا نآل

 , ءاملا كسمت ىتلا ضرألا ىهو ةذاغإ حج فلأ ابلبق قوف نم ةانثم هرخآو نيتمجعملا لاذلاو ءاخلاو ةزمملا رسكي

 لادلا حتفب بدج عمج ةدحوم اهدعب ةلمبملا لادلاو مجاب ٠ بداجأ » هريغو لسم ىف اذكو رذ ىبأ ريغةياور فو

 . ىضاقلا همهوو « ةمجعملا لاذلا, ىرزاملا هطبضو . ءاملا اهنم بضنيال ىتلا ةبلصلا ضرآلا ىهو سايق ريغ ىلع ةلمهملا

 ىلعي وبأ هطبضي مل . ىليعامسإلا لاق « نيتلمبم ءارو ءاحب « براحأ د بيرك ىبأ نع ىلعي ىنأ نع ليعامسإلا اهاورو

 ىهو ءادرج عمج ةلمهم لاد مث ءارو محي «دراجأ د مهضعب لاقو : لاق . ءىثب ةياورلا هذه تسيل : ىناطخلا لاتو

 عيمجا لعجل علاطملا بحاص برغأو . ةياورلا هتدعاس نإ ىنعملا حب وه : ىناطخلا لاق ‹ تبذتال ىلا ةزرابلا

 . تاذاخإلاب ىأ ( اهب هللا عفنف ) هل . ىضاقلا مزج اذكو « طقف نيتياور ىوس نيحيحصلا ىف سیل و « تاياور

 مرخألا نب بوقعيو ىلعي وبأ هقفاوو « عرزلا نم ىاز ةدايزب هل انک ( اوعدذو ) هلو . ءا اب ىأ هب ليصاأللو

 : ىوونلا لاق ‹ ىعرلا نم ىاز ريغب «اوعرو د بيرك ىبأ نع امهريغو قاسنلاو مسلو بيرك ى نأ نع امهريغو

 ليثملا ىف قباطتل عرزلا ةرشابم ىلع لدت اوعرز ةياور نآل « مجرم الب لسم ةياور ىضاقلا حجرو . حيصص امهالك

 ىور هنإ ليقو . تابنالل ةلباق املأ دارملا نكل « تتينأ هلوقل ةقباطم اوعر ةياور تناك ناو ؛ للعلا بلط ةرشابم

 تابن اهنم لصحم مل ةيناثلا نآل ىلوألل عجار ءاوعرو » هلوق ىضاقلا لاقو . كلذل لصأ الو « نبواوب « اوعوو »

 هلو . تتبنأف ىرخأ ضرأ هنم تيقس اهب رقتسا ىذلا ءاملا نأ ینعع اضيأ ةيناثلا لإ عجري نأ نكميو . ىبتا

 دارملاو . ىئاسنلا دنع اعرص كلذك ع قوو . ىرخأ ةفئاط ىأ تباصأ ةع ركو ليصاللو . ءاملا ىأ ( باصأف )



 ۱۷۷ نو هيدحلا
 (هق )هلق . تينتال ىتلا ءاسلملا ةيوتسملا ضرألا وهو عاق عمج فاقلا رسكب ( ناعبق ) لوق . ةعطقلا ةفئاطلاب
 لب ىنلا برض : هريغو ىطرقلا لاق . هبشأ مضلاو اهرسكب هانيود : نيتلا نبا لاقو ٠ ايف راص ىأ فاقلا ضب
 اکف « هثعبم لبق سانلا لاح ناك اذكو < هيلا مهتجاح لاح ىف سانلا ىتأي ىذلا ماعلا ثيغلاب الثم نيدلا نم هب ءاج امل
 اهب لزني ىتلا ةفلتخلا ضرألاب هل نيعماسلا هبش مث . تيملا بلقلا ىحت نيدلا مواع اذكف تيملا دلبلا حي ثيغلا نأ
 مهمو . اهريغ تعفنف تتبنأ و اهسفن ىف تعفتتاف تبرش ةبيطلا ضرألا ةلزنع وهف . معملا لماعلا ملاعلا مهن « ثيغلا

 ضرألا ةلزنع وهف « هريغل هادأ هنكل عمج اهف هقفتي مل وأ هلفاونب لمعي مل هنأ ريغ هيف هنامزا قرغتسملا لعل عماجلا
 مهمو . « اهعمس اک اهادأف ىلاقم عمس !ءىما هللا رضن ه هلوقب هيلا راشملا وهو « هب ساناا عضتتيف ءاملا اهيف رقتسي ىلا
 وأ ءاملا لبقت ال ىتلا ءاسلملا وأ ةخبسلا ضرألا ةلزن« وهف « هريغل هلقني الو هب لمعي الو هظفح الف معلا عمسي نم
 درفأو « امه. عافتنالا ىف امهكارتشال نيتدومحلا نييلوآلا نيتفئاطلا نيب لثملا ف عمج امو . اهريغ ىلع هدسفن
 « ءانحضوأ دق لوآلاف « نيتفئاط لثم لك ىف نأ ىل روظ مث . لعأ هللاو . ام عفنلا مدعل ةمومذملا ةثلاثلا ةفئاطلا

 ريشأو خابسلا ضرألا نم اهلاثمو « هلع لو هب لمعي لف هع و معلا عمسي ملو نيدلا ىف لخد نم هنم لوألا ىناثلاو
 نيدلا ىف لخدي مل نم هنم ةيناثلاو . عفن الو هب عفتني لف هنع ضرعأ ىأ ءاسأر كلذب عفري مل نم ه ب هلوقب اهلا
 اهيلا ريشأو « هب عفتتي الف ءاملا املع رع ىلا ةيوتسما ءاسلملا ءامصلا ضرألا نم اهلاثمو « هب رقكف هغلب لب «الصأ
 عفتتا ىذلا امهدحأ : نامسق سانلا ماسقأ نم قب : ىيطلا لاتو . « هب تئج ىذلا هللا ىده لبقي ملو » للي هلوقب

 نآل لوآلا ف لخاد لوالاو : تاق . هريغ هملعو هسفن ىف هب عفتتي مل نم ىتاثلاو ٠ هريغ هللعي ملو هسفن ىف معلاب
 . اشه ريصيام هنمو هب سانلا عفتتيام هنف « ضرآلا هتبنتام كل ذكو « هبتارم تتوافت نإو ةلمجا ف لصح عفنلا
 قساف وهف اضيأ ضئارفلا كرت نإو « هاتررق اك ىناثلا ف لخد دقف لفاونلا لمهأو ضئارفلا لمع ناك ناف ىناثلا امأو
 اهنم ناكو : قحسا لاق ) هلو . ملعأ هللاو ء اسأر كلذب عفري مل نم » مومع ىف لخدي هلعلو « هنع ذخألا زوحبال
 ةماسأ ىبأ نع ثيدحلا اذه ىور ثيح هيوهار نبا وهو قحسإ نإ ىأ . ةيناتحتلا ءايلا ديدشتب ىأ ( تليق ةفئاط
 ليقلاو « تبرش هانعمو باوص وه لب : هريغ لاقو . ىتحإ نم فيحصت وه : ليصالا لاق . فرحلا اذه ىف فلاخ

 . ةلئاقلا برشب صتخمال دوصقملا ناب ىطرقلا هبقعتو . ةلئاقلا ف تبرش ىأ لبالا تليق لاقي « راهنلا فصن برش
 اذإ ضفخنملا ناكملا ىف ءاملا ليق . ديرد نبا لاقو . ازوجم قالطالا ىلع هلاعتسا عنمب ال هلصأ اذه نوكناب بيجأو
 امل انه مالكلاو « ةيناثلا ةفئاطلا لاثم وه ام" ءاملا عاتجا نال , ليثقلا دسفي هنأب اضيأ ىطرقلا هبقعتو « هيف عمتجا
 نم ىوتسملا فصفصلاو . ءاملا هولعي عاق ) هلق . فيحصت هنأ رهظالاو : لاق . تتبنأو تبرش ىلا لولا ىن وه
 ءاملا اهولعي ىلا ضرألا الأو عاق عمج ثيدحلا ىف ةروك ذم ا ناعيق نأ هب دارأو « لمتسملا دنع تب اث اذه ( ضرألا
 ةعقاولا ظالالا نم ثيدحلا ىف عقيام ريسفتب ءانتعالا ىف هتداع ىلع ارج هعم فصفصلا ركذ امن ]و « اهيف رقتسي الو

 فيحصل وهو فصفصلا لدب فطصملا خسنلا ضعب ىف عقوو . درطتسي دقو « نآرقلا ىف
 حقو دقو « هنم كلذ عمسأ ملو ابحجري قارعلا انخبش ناكو : قمح نبا لاقو : ةميرك ةياور ىف عقو : ( هيينت )

 لوألا مجري اذهو . ةماسأ ىبأ نع قححإ لاتو : ىناغصلا ةخسن ىف
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e ۲هست ميسي نأ ريل نم ؛ىث هدنع لحال ى خشي ال : ةي لاو ١ 

 هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع نع الا ىأ نع رار ب  انثالح لاق ريم نب نرمي اشرح

 « انا بطب رجلا برشب و « لهجلا تيفو ٠ لولا مقر . نأ ةعاسلا طارشأ ني نإ » ا
 ] ۸ ¢ ۷۷ ‹ ۵۲۴۱ « ٩۱ : ىف هفارطأ م١٠ ثيدحلا ]

 . احرص قابس اک ءابلعلا ضبقب الإ عفريال هناف « معلا لعت ىلع ثحلا بابلا دوصقم ( ملعلا عفر باب ) هلق
 هلو . ةعاسلا تامالع نم هعفر نأ بابلا ثيدح ىف نيت دقو . عفرلا لمع ال ادوجوم ملعلا ملعتي نم ماد امو

 كلذ هل ليق  ةزمهلا ناكسإب - ىأرلا ةعيبرب فورعملا « ىدملا هيقفلا نمحرلا دبع ىلأ نبا وه ( ةعيبر لاقو )

 «لاغتشالا كرتيف هسفن لمه نأ هل ىغبنيال ملءلل ةيلباقو مهف هيف ناك نم نأ ةعيب ر دارمو . داهتجالاب هلاغتشا ةرثكل
 عفر ىلإ ىدؤيف كلذ لبق ملاعلا تومي الل هلهأ ىف للعلا رشن ىلع ثحلا هدارم وأ . ملعلا عفر ىلإ كلذ ىدؤي الثل

 الف « هريقوتو معلا يظعل هدارم ليقو . هلع عيضي الل هنع ذخآلل ىدصتيو هسفن ماعلا رهشي نأ هدام وأ ٠ معلا

 ةعيبر رثأ لصو دقو . مدقتام فنصملا بيوبتب قئاللا نكل « نسح ىنعم اذهو . ايندلل اضرع هلعجب نأب هسفن نيبم

 ةعببر نع كلام نع ىبيوآلا زيزعلا دبع قيرط نم لخدملا ىف قيبلاو عماجلا ف بيطخلا روكذملا

 نادل یوا داوران فرع دقو اوز ريغ نارمع اهضعب ىف ( ةرسيم نب نارمع انثدح ( هلو

 وه ( ثراولا دبع ) هلو . هيف ىراخبلا خيش وه سيل و « زارقلا ىسوم نب نارمع نع ىئاسنلا هجرخ دقو . ةرسيم
 (سنأ نع) هلو . مدقت اك ةلمهم ءاح هرخآو ةليقث ةيناتحت اهدعب ةيناقوف ةحوتفم ةانلم ( حايتلا بأ نع ) ديعس نبا
 ىذلا اذكو « نويرصب ملك دانسالا اذه لاجرو . «سنأ انثدح » ىئاسنالو « كلام نبا » رذ وأو ىليصألا داز
 ام اهنمو « داتعملا ليبق نم نوكي ام اهنم نأ مدقتو , ناميإلا ىف مدقت ام اهتامالع ىأ ( ةعاسلا طارشأ ) هلق . هدعب

 ىئاسنلا ةباور نم « نأ د تطقسو < نأ مسا هنآل بصن لح ىفوه ( للعلا عفري نأ ) هلق . ةداعلل اقراخ نوكي

 : مدقت اک هتلمح توم هعفرب دارملاو . لحما عوفر نوكي هتياور ىلعف « هيف ىراخبلا خيش نارعع نع هجرخأ ثيح

 هلوأ مضي « ثبيو » ملسم ةياور ىفو « ةانثملا حتفو ةدحوملا مضو ةثلثملا نو و هلوأ حتفب وه ( تشو ) هلق

 « لسم حرشلا ف ىوونلا اهاكح امإو « ىراخبلل اهازعف ىلامركلا لفغو . رشتني ىأ ةثلثم اهدعب ةدحوملا حتفو

 « ثنيو د ممضعب نع بجر نبأ حو « تابنلا نم ةشاثملا لدب نونلاب « تينيو » ةياور ىفو : قامركلا لاق

 مضب وه ( رجلا برشيو ) هلق . نيحيحصلا نم ءىش ىف هذه تسيلو : تلق . ةعاشإلا وهو ثنلا نم ةثدمو نونب
 نع ماشه قيرط نم حاكنلا ف فنصملا دنعو . هرابتشاو كلذ ةرثك دارملاو « فطعلا ىلع ةدحوملا حتفو هلوأ ةانثملا

 لسم ةياور ىف اک وشفي ىأ ( انزلا رہظبو ) لوق . ركذ ام عومجب ةمالعلاف « رخا برش رثكيو ه ةداتق

 ١ - دم ال انيدح * کدال : لاق سنآ نع ةدانآ نع بش نع ی انتدح لاق دد نشر ٠
 ر طو ا رو اا لب انأ قاس ازا كل ا وسر ل

 « دحاوأا ا ةا ن نوك ی لاا لو الا رکو



 ۱۷۹ ا

 (کثدحال )هلق «كلام ام نبأ » ليصألا داز ( سنأ نع) هل ٠ ناطقلا ديعس نبا وه ( یع انثدح ) هلق

 و < ةداتق نع ماشه قيرط نم ةناوع وبأ هب ا ل ع

 . كتثدحأل : لاقف < معن اولاقف ؟كثدحأ الأ : الوأ محل لاق نوكي , نأ لمتحيف كثدحأ الأ ةبعش نع ردنغ ةياور نم

 هب کدال ة ةمعش نع ردنغ ةياور نم هجام نالو « لوعفملا فذحب ماسلو هل اذك ( ىدعي دحأ مدحال ) هل

 هممس دحأ كئدحيال » هجولا اذه نم ةلاوع الو < یریغ هب مدح ال ماشه قيرط نم فنصملل و « ىدعب دحأ

 اا و جال علا « ىدعب 7 هللا لوسر نم

 مع رخآ ىف كلذب هثيدحت ناكو اماع ناك وأ « ةرصبلا لهآل ناك كلذ باطخلا لملف « ةياحصلا نم ةرصبلاب تام

 50 . هيورم ىف نتملا اذه نكي مل نم ردانلا الإ مل ىنلا نم هعامس تبث نم ةباحصلا نم هدعب قبي ل هنا

 مبدع ال لاحم لا داسفل هنأ هدنع كلذ ىضتقاف ىنعي 2 ملعلا صقت و رييغتلا نم ىأر امل كلذ لاق هنأ لمتحي : لاطب

 ( ملعلا لقي نأ ) هلق , منندحال هلوقل لدب وأ ‹ نایب وه ( تعمس ) هل . ىلوأ لواآلاو : تلق . قحلاب دحأ

 دنع ديعس ةياور ىف اذكو « ملعلا عفر نأ » ةبعش نع هريغو ردنغ نع ملسم ةياور ىفو « ةلقلا نم فاقلا رسكب وه

 «حايتلا بأ ةياورل قفاوم وهو <« ةداتق نع مهلك حاكنلا ىف هدنع ماشهو دودحلا ىف فنصملا دنع مامهو ةبيش ىنأ نبا

 « اهرخآ هعفر و ةمالعلا لوأ هتلقب دارلا نوكي نأ لمتحيف « لقب نأ » ماشه قيرط نم ةبرشألا ىف اضيأ فنصمللو

 لبق ( ءاسنلا كتو ) هلق جرحا داحتال قيلأ اذهو « ةلقلا هب داريو مدعلا قاطي اك مدعلا اهب ديرأو ةلةلا تقلطأ وأ

 ةرثك ىلإ ةراشإ وه : كلملا دبع وبأ لاقو . ءاسنلا نود برحلا لهأ ملال ,لاجرلا ىف لتقلا رثكيف رثكت نتفلا نأ هببس

 ىبأ ثيدح ىف ةلقلاب حرص هنال « رظن هيفو : تلق . تآوطوم ةدع دحاولا لجرلا ذختيف ايابسلا رثثكتف حوتفلا

 0 ال ةضحم ةمالع اهنأ رهاظلاو < ءاسنلا ةرثكو لاجرلا ةلق نم , لاقف فنصملا دنع ةاكرلا ىف ىنألا ىسوم

 نم ءاسنلا ةركنوكو « ثانإلا نم دلوب نم رثكيو روكذلا نم دلوب نم لقي نأ نامزلا رخآ ىف هللا ردقي لب

 es وأ ‹« ددعلا اذه ةقيقح هب دار نأ لمتحم « نيس » هلوقو . ملعلا عفرو لهجلا روبظل ةبسانم تامالعلا
 ىأ (مقلا) هلو : ةاوما نوفر أ عش دخارلا ESSE . ةرثكلا نع

 رومألا هذه نأكو . ءاسنلا ىلع نيماوق لاجرلا نوكن م دوبعم وه اع اراعشإ دبعلل ماللاو « نهمأب موقي نم

 نآل نيدلا : ىهو « داعملاو شاعملا حالص اهظفحن لصح ىتلا رومآلا لالتخاب ةرعشم امنوكل ركذلاب تصخ ةسنلا

 لخت نتفلا ةرثك نال لاملاو سفنلاو « هب لخي انزلا نال بسنلاو « هب لخ رجلا برش نآل لقعلاو « هب لخي للعلا عفر

 انيبذ دعب ىن الو ءالمه نوكرتيال قلخلا نال ملاعلا بارخب انذؤم رومآلا هذه لالتخا ناكامإو : ینامرکلا لاق . امہ
 مالعأ نم لع ثيدحلا اذه ىف : « مبفملا » ىف ىطرقلا لاقو . كلذ نيعتيف < نيعمجأ مهلع همالسو ىلاعت هللا تاواض

 دار نأ لمتح : ةركذتلا ىف ىطرقلا لاقو . نامزالا هذه ىف اصوصخ « تعقوف عقتس رومأ نع ريخأ ذإ « ةوبنلا

 هللا لوقب نم هيف قييال ىتلا نامزلا ىف ىف عقب كلذ نوكي نأ لمتحو . ال مأ تآوطوم نكءاوس نييلع موقي نم مقلاب

 لهأ نم مريغو ناكرتلا ٠ ءارمأ ضعب نم كلذ دجو دقو : تلق. ىعرشلا حاب الج ددع ريغب دحاولا جوزتیف هللا

 ناعتسملا هللأو . مالسالا هاوعد عم نامزلا اذه
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 ین | تح تب رشف نیا حدقب تيتروأ ميا نأ انب » لاق ملي هللا لوسر تع : لاق رع نبا نا رم نبا

١ 

 هلأ

 « ملا » لاق ؟ لا لوسراي هتل وأ ا4 : اولاق « باطلا نب رمع ىلضف ”تيطعأ م « ىرافظأ ىف رخ یا یرال 0 2-ب رە ٠ 5 سمر 4 و 0 رم

 Vt ۷١۲۷ ۷٠١۷۷۰۰۹۲۴۹4۱] : ىف هفارطأ هع ثيدحلا ]

 ملعلا باتك لوأ ىف مدقت ىذلا لضفلاو « هنع لضفام ىأ ةدايزلا ىنمم انه لضفلا ( ملعلا لضف باب ) هلق
 ىلإ بسن « ىرصملا ريفع نب ريثك نب ديعس وه ( ريفع نب ديعس انثدح ) هلو . هررك هنأ نظي الف « ةليضفلا نعم
 ‹ ليقع نع دعس نبا وه ( كيللا انثدح ) هلوق . اضيأ مدقت اک ءاف اهدعب ةلمبملا مضب ريفعو . مدقت اک هدج
 (انيب) هلق . « ةرح ىنربخأ » ريبعتلا ف فنصللاو (ةزمح نع) لوف . « ليقع ىثدح ثيللا ىنثدح د ةعرركو ىليصالل د
 عتفب ( ىرأل ) هو . نیلا كلذ نم ىأ ( تبرشف ) ه٠ ةزمملا مضب ( تبتأ ) هو . ةحتفلا تعبشأف نيب هلصأ
 ىرهوجلا ىحو ةياورلا ىف ءارلا رسكب ىرلاو « فوذحم مق باوج وأ ديك اتل ماللاو  ملعلا نم وأ ةيؤرلا نم ةزمملا
 ليبس ىلع هايإ هتبؤر قلطأو ٠ ىرلا ىأ ( جرخم ) هلق . ردصملا حتفلاب و « لعفلا رسكلاب : هريغ لاقو « حتفلا
 , ىفارطأ نم ه ريبعتلا فو « غلبأ وهو « ىرافظأ نم  ركاسع نبا ةياور ىف ( ىرافظأ ىف ) هلق ٠ ةداعتسالا
 اب نالا ريسفتو . رهاظ امهبجوتو « ةياورلا ىف اعم عفرلابو بصنلاب وه ( معلا لاق ) هل . هانعمب وهو
 لاق . ىلامت هللا ءاش نإ ريبعتلا باتك فو رمع بقانم ىف هيلع مالكلا ةيقب ىتأيسو . امه. عفنلا ةرثك ىف امهك ارتشال
 كيهان و « هللا هانآ ام بيصن و اپ ىنلا ةلضف هنأب معلا نع ربع هز أ ةهج نم ثيدحلا ىف ملعلل ةليضفلا هج و : ريثما نبأ
 ةمدقتملا ةتكملا نع لفغو « ةليضفلا لضفلاب دارملا نأ ىلع ءانب هلاق اذهو . ىهتا « كاذب
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 ايقت لثم ةليلق اتف نزوب ةبتآلا رداصملاو « اهتحتف ىوتقلا تلق نإو « ءافلا عضب وه ( ايتفلا باب ) هل
 ( ةبادلا ىلع ) هلو . ابكار ناك ولو بلاطلا لاؤس بيج ماعلا نأ هدارمو « ىتفملا ىأ (رهو) هلو . ىعجدو
 اهصخ فرعلا لهأ ضعبو ؛ ةمجرتلاب دارملا وهو . بكربام فرعلا ىفو « ضرألا ىلع ىثمام لك ةغللا ىف اهب دارملا
 جملا ىف اهدروأ ىلا ىرخالا قيرطلا يلع هب لاحأ هنأ باوج اف بوكرلا ركذ ثيدحلا ىتايس ىف سيل ليق ناف , راج اپ



 ۱۸١ ۸4 - مم ثيدحلا

 باش نبا نع كلام قيرط نم ثيدحلا درواف « ةرجلا دنع ةبادلا ىلع ايتفلا باب » هل مجرت « هتقان ىلع ناك» لاقف

 لوسر فقو » ظفلب باهش نب | نع ناسيك ن ب لاص قيرط نم مث . هوحن جرج نبا قيرط نم مث ‹ انه ىذلاك ہرک ذف

 رممم ةياورو . ىنا . ىرهزلا نع رمعم هعبات : هدعب لاقو هظفل قس لو ثيدحلا ركذف.لاق « هتقان ىلع متلي هللا

 ىبأ نبا وه ( ليعامس] انثدح ) هلوق . هتقان ىلع ین قلي هللا لوسر تيأر : اهيفو یئاسنلاو لسمو دحآ اهلصو

 وأ فقو لعاف نم لاح امإ وه (هنولأسي سانلل ) هلق اهرسكز وجب و ءام لا ختفب وه (عادولا ةجح) هلق . سيوأ

 ىف هدعب ىذلا الو لئاسلا اذه مسا فرعأ مل ( لجر ءا) هلق . فوقولا ببسل اناب فائئتسا وأ < سانلا نم

 هلو ٠ جحلا ف كلذ طسب قأيسو « كاذ ذإ لأس نم ةرثكل ادحأ مسي مل ىباحصلا نأ رهاظلاو « رخآ ءاجخل د هلوق

 ضعب لاقو . هرهاظ اذه . ةيدفلا كرت ىف الو بيترتلا ىف ال ‹ مثإلا نم اقلطم كيلع ءىشال ىأ ( جرحالو )
 ثحابم قأيسو « ةرافكب أي ملو » ةحيحصلا تايإورلا ضعب ىف نآل رظن هبفو « طقف مثإلا ىن دارملا : ءابقفلا

 نويئدم مهلك دانسإلا اذه لاجرو . ىلاعت هللا ءاش نإ جحلا باتك ىف كلذ

 سأكلاو ديلا ةراشاب ايلا باجأ نم بيسسإب - ٤

 نأ سابع نبا نع ترک نع بوب انك دح لاق بیو اندح لاق ٌليعممإ ةزب وسوم اشم - 4
 نأ لبق تفاح ٠ لاق . ج رح الو : لاق هديب اوف « را نأ لبق تخ : لاقف هتَحَح ىف ليس وال ىلا

 جرح الو : هديب أَموأف 0 ذأ

[ 0 NWVPoe cA\VFE cC لا ١ AVYY عالما : ىف هفارطأ At ثيدحلا [ 

 بابلا ىف نيروكذملا نيثيدحلا نم ةدافتسم ديلاب ةراشإلا ( سأرلا وأ ديلا ةراشاب ايتفلا باجأ نم باب )ەل

 اح هل نكل افوقوم نوكيف ةشئاع لعف نم وهو « طقف ءامسأ ثيدح نم ةدافتسم سأرلابو . ناعوفرم امهو «الوأ

 ( بيهو ) هلو . ريرقتلا ف لخديف هفلخ نم ىري ةالصلا ىف ناكو لِي ىنلا فلخ ىلصت تناكابنأل « عوفرملا
 ىف ىطايمدلا هخرأو < نيتسو عسل ليقو نيتسو سمخ ةنس تام « ةرصبلا ظافح نم « دلاخ نا وهو ريغصتلاب

 هلك دانسإلاو « سابع نبا ىلوم وه ةمركعو « ىنايتخسلا وه بوبأو . مو وهو نيسمخو تس ةلس هتخسن. ىشاوح

 هلو ؟ ءىث ىلع لبف ىأ ( ىرأ نأ لبق تحذ ) : لئاسلا ىأ ( لاقف ) هلوأ منب وه ( لثس) هلق ٠ نوي رصب

 قالطإ نم نوكيو أموأ هلوقل نايب نوكي نأ لمتحي « لاقف » هلوقو . كيلع ىأ ( جرحال : لاقف هديب ًاموأف )
 ال الئاق هديب أموأف ريدقتلاو الاح نوكي نأ لمتحيو « «هدبب اذكه لاقف » هدعب ىذلا ثيدحلا ىف اک لعفلا ىلع لوقا

 وه لئاسلا نأ لمتحم ( تقلح لاقو ) هلق ٠ فنصملا ةجرتب قيلأ لوالاو « قطنلاو ةراشإلا نيب عمجل « جرح

 ةياورلا قفاويل ربظألا وهو « اذكر خآ لاقو <« اذك لئاس لاقف ريدقتلا نوكيو هريغ نوكي نأ لمتحو « لوألا

 دنع تسيلو « جرح الو هلوق ىف واولا تقبث اذك ( جرح الو هديب ًاموأف ) هلق . رخآ ءا : لاق ثيح هلبق ینا
 . الوأ روكذملا ىلع فطع ىناثلاو كسلا ءادتبا ىف ناک لوآلا نال : قامركلا لاق « لوآلا باوجلا ىف رذ ىنأ

 هريغو ليصألا ةياور ىف اضيأ لوآلا ىف واولا تنبت دقو . یہتا
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 ةريرهابأ "تعم : لاق ماس نع نايفس نأ نب ةلظنَح ان ربخ : لاق يا ل و کرو
 امو هلا لوزا ليف . عا 71 ا موی ضف » لاق هب ئنلا نع

 نقلا دو 00 اهف ف هديب اگ ھ لاقف ؟ ج را

¢ YW We cole PV LPT CE ولت ¢ ۸4°۴1 141۲ ‹ 1۰۴7 : ق هفارطأ مه ثيدحلا [ 
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 نم مثإ باب ىف هركذنس اک ىراخبلا خویش رابك نم وهو ‹ بسنب سیلو مسا وه ( ىملا انثدح ) لوق
 نبا وه ( ملاس نع ) ےل . ىدملا ىحبجلا نمحرلا دبع نب نايفس ىنأ نبا وهو ( ةلظنح انربخأ ) هلق . بذك
 « الاس تعمس » لاق ةلظنح نع ىوارلا ناجاس نب قع قيرط نم ليعامسإلا ةياور ىو . باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 هنأ هرخآ ىف رېظ نکل « افوقوم هركذف « معلا ضبقي لوقي قوسلا ىف امآق ةريره ابأ تيأر ىىردأ اله هيف داذو

 وربع نب هللا دبع ثيدح هرسفي ضبقلاو « ملعلا عفرب » اذه لبق هلوقب دارملا رسفي ( معلا ضبقي ) هلق ٠ عوفم

 ليصآلا ةياور ىف ( نتفلاو ) هلق . كلذ مزال نم وه ( لبجلا ربظيو ) هلق 0 ٠
 وه ( هديب اذكم لاقف ) هلق ٠ ميج اهدعب ءارلا نوكسو ءاملا حتفب وه ( جرملا ) هلق . « نتفلا ربظتو » هزييغ

 هنأك ) هلق ٠ افرح ناکہ املا نأ نيب ىوارلا ناک ةيريسفت هيف ءافلا ( امغرڅ ) هلق ل

 تاياورلا مظعم ىف اهرأ مل ةدايزلا هذه نكل « براضلاك اهتكرحو ديلا فيرحت نم موف كلذ نأك ( لتقلا ديدي

 ىف لاقو ةلظنح نع مصاع ىنأ نع ىرودلا سابع نع هاور ةناوع ابأ ناف « ةلظنح نع ىوارلا ريسفت نم اهنأكو

 ىلع هظفل نم لتقلا ةداراف « ةنتفلا وه جرملا : ىلامركلا لاقو « ناسنإلا قع برضي هن أك مصاع وبأ انارأو» هرخآ

 ىف امع ةلفغ ىهو : تلق . ةغل لتقلا ىنعمب جرملا دورو تبثي نأ الإ لاق ‹ جرملا ىنعم مزال وه ذإ زوجتلا قيرط

 ىلاعت هللا ءاش نإ كانه ثيدحلا اذه ثحابم ةيقب ىقأيسو . ةشبحلا ناسلب لتقلا جرحلاو . نتفلا باّتك ىف ىراخبلا

 تينا : تلاق ءامسأ نع ةمطاف نع ماشه ان لح لاق توا لاق ليعامسإ نب ىسوم اشو مك

 : تاق . هللا َن ناحبّس : تلاقف ”مايق س الا اذاق « ءامسلا ىلإ تراشأف ؟ سانلانأَعام: تلق « لمت یو ةشئاع

 رع هللا دي . هللا ياز لكس فاقت فلا ن قع تد من ىأ - اهسسأرب تراشأف . ةبآ

 ىحوأف رانلاو E ل تار هتيرأ یک ای قياما لاق مب هبلع أو إب ینا لجو

 لالا حبسا ةف نم - ءامسأ تلاق كلذ ئأ ىردأ ال بيرق وأ « غم "کر وبف ىف نوف مب

 هللا لوسر د وه لوقيف  دامسأ تلاق امہ أب یرذآ ال - نقولا وأ « نيؤلا اتا ؟ لجل اذهب كع ام : لاقي

 . هب اقول تنك نإ انه دق« اص من :لاقيف . ( ثالث ) دمم رھ انني اوانببجأف « ىدهاو تانيا انءاج

 هتك ايش نولوقي سانا ا لوقيف  هامسأ 'تلاق َكلذ ّىأ ىردأ ال - بات ركل وأ « یان ماو

 ] كمل > Yee cA cC \FYF لسه cI e 0*1 ¢ )دمع ¢ ۹۲۲ ء1۸84 : ىفةفارطأ مذ ثيدحلا]



 ثیدحلا ۸٩ ۷ ٠ ١

 . همع تنبو ماشه ةجوز ىهو ريبزلا نب رذنملا تنب ىه ( ةمطاف) نع . ديبزلا نإ ةورع نبا وه ( ماشه) هلو
 تاقف ) هلق . اميمج ةمطافو ماشه, ةدج ىهو ماوعلا نب رييزلا جوز قيدصلا ركب ىبأ تنب ىه ( ءامسأ نع ) هلق
 هو . سمشلا تفسكن | ىأ ءامسلا ىلإ ةشئاع ىأ ( تراشأق ) هلق . مهب ارطضا نم تأر امل ىأ ( سانلا نأشام
 قالطإ هيفف « فوسكلا ةالص ىف امايق مهتدجوف دجسملا ىف نم ىلإ ةشئاع ةرجح نم تتفتلا اهن أك ( مايق سانلا اذاف )
 أدتبم رخ عفرلاب وه ( ةيآ تلق) هلق ٠ هتل ناحبس ةلئاق تراشأ ىأ (هللا ناحبس تلاقف) هلق . ضعبلا ىلع سانلا
 هل . ةالصلا ىف ىأ ( تمقف ) هل . اهتابثإو ماهفتسالا ةزمه فذح زوحبو ؛ ةمالع ىأ ةيآ هذه ىأ فوذحم
 لالجو « ةددشم مالو يجو ةانثم نالت ةمركة باور ىفو  ماللا فيفختو ةلمهملا نيعلاب ثك ل اذك (یالع یح)
 وه اضيأ ءابلا ديدشتو نيشلا رسكبو ءايلا فيفختو نيتمجعملا نيشلا ناكسإو نيغلا حتفب ىثغلاو . هب ىطغام ءىثلا
 ىف ىأ ءاملا ىمأر ىلع بصأ تلعجل : تلاق اذهلو , ازاجم هتقلطأف هنم ةبيرقلا ةلاحلا انه هب دارملاو  ءامثإلا نم فرط
 مالكلا ىتأيو « ةراهطلا باتتكىف كلذ ريرقت ىتأيسو « ةقافإلا دعب ناك امص نأب لاق نم موو . بهذيل لاحلا كلت
 (رانلاو ةنجلا ىتح) هلق . ةزمحلا ضب وه ( هتيدأ ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ فوسكلا ةالص ىف اضيأ ثيدحلا اذه ىلع
 نبا لاق  ىناثلا ىف هتايثإو لوألا ىف نيونتلا كرتب وه اذك ( ابيرق وأ لثم ) هلق . امف ثالثلا تاكرحلاب هانی ور
 هتئيه ىلع كرتو لثم ىلإ فيضأ ام فذف ؛لاجدلا ةنتف نم ابرق وأ لاجدلا ةئتف لثم هلصأ نأ ههبجوت : كلام
 نيب : هريدقت  دسألا ةبجو ىعارذ نيب , رعاشلا لوق.كاذهو « هيلع هدعبام ةلالدل فذحلا زاجو < فذحلا لبق
 : رخآلا لاقو دسالا ةمجو دسالا ىعارذ

 رذح وهام هنع ىوزت “ىلاوك هبر فطل نم ءرملا فلخو مامأ
 فاضملا نيب رجلا فرح رابظإو  اضيأ ةنتف ىلإ فاضم هنأ هببجؤتو < اضيأ ىناثلا ف نيونتلا كرتب ةياود فو

 لههنم كدلا نأ ىوارلا اهب نيب ةضرتعم ةلمج « ءامسأ تلاق كلذ ىأ ىرد ال » هلوقو . موق دنع زئاج هيلا فاضملاو
 ىلاعت هللا ءاش نإ زئانجلا باتك ىف نثملا اذه ثحابم ىتأتسو « ابيرق تلاق وأ لثم ءامسأ هل تلاق

 ىف عقي مل هنال رظن كلذ توبث ىفو . انجرخمع اندقرم سابع نبا لاق : انه قاغصلا ةخسن ىف عقو : ( هنت )
 سي ةروس نم هعضوم ىف كلذ ركذ دقو . ةبسانم هل رهظي دق ناک نإو ركذ كلذل ثيدحلا

 . . ممءارو "نم اوريخيو لاو « ناعإلا اوظفحت نأ ىل سبقلا دبع دف و هب ىلا ضيرحت ص اپ - ۵
 م 0 کیا ىلإ اومجرا » شپ ئبلا انل لاق . ث ربو لا نب كلام لاقو

 نبا نيب مر تنك : لاق ةر ىا نع E انثدح لاق رن ان دح لاق راب نب دمع اشو - ۷ ٠

 : اولاق - مولا ن وأ - دفولا نم : لاق هب یبا انآ سيئتلا دبع دف نإ : لاسقف « سانلا نيبو سابع
 ةكلتييو انتيو « ةديمب كش ني كتأن انإ : اولق . ىادن الو اياَح ”ريغ  دفَولب وأ  موقلاب ابحر : لاق . ةعيبر
 هب خذت انءارو نم هب ريخ رمأب نر ا كيتا نأ یوتن و راک ا
 نامإلا ام َنوردَت “له : لاق دخوب غا نالا مرا : مرا نع "ماهو « عراب مف . هلا



 ؛ ةالصلا طاقإَو . هللا لوسر دع أو شا الإ لإ ال نأ ةداهمش : لاق . عأ ةلوسرو هلا : اولاق ؟ هّدحو للاب

 لاق تلو ؛ من كو ماهو ٠ منهل هيل سو .موصو ةاكزل هاتيإو
 ک«ارو نم هوريخأو هوظفحا : لاق . ريما لاق اجرو « ريقنلا لاق اعز : ةبمُش 8

 (ثريوحلا نب كلام لاقو ) هلو ٠ فحص دقف انه ةلمبملاب ااق نمو ةمجعملا داضلاب وه ( ضيرحت باب ) هلق

 ميجلاب وه ( ةرج بأ ) هلق . ةالصلا ىف ىتأب روهشم هل ثيدح نم فرط قيلعتلا اذهو . ثراحلا ريغصت ةغيصب وه
 بوصنم وهو عقو اذك ( اوطعتو ) هلق ٠ فاقلا ديدشتو ةمجعملا نيشلا ضب ( ةقش نم ) هلق ٠ مدقت اک ءارلاو

 نأو » لاقف ردنغ نع دمحأ هاور دق : تلق . ىتامركلا هلاق مسا هيلع فوطعملا نال ريدقتلا غاسو « نأ ريدقتب

 فيفخت و ةحوتفملا نونلاب ىأ ( ريقنلا لاق ام رو : ةبعش : لاق هلو ٠ ىراخبلا خيش نم اهفذح نأكف « اوطعت

 هنأ دارملا سيل و « ةحوتفملا ءايلا ديدشتو فاقلا حتقو ةمومضملا مملاب ىأ ( ريقملا لاق ايرو ) ةروسكملا فاقلا

 هلال تفزملا ركذ قبا راركتلا ريقملا ركذ نم مزاي هلال ىرخالا نود امهادحإ تيثيل نيتظفللا نيتاه ىف.ددرتي ناك

 . هركذيال ةراتو هركذي ةرات ناكف « ريقذلا وهو عبارلا ىف اک اش لوألا ةنالثلا ركذب امزاج ناك هنآ دارملا لب « هانم

 . هادعام ىلإ تفتلي الف همجوت اذه . ريقملا لوقي ةراتو تفرملا لوقي ةرات ناكف كلاثلاب ظفلتلا ىن اكاش اضيأ ناكو

 نع دعجلا نب ىلع نع ايلاع كانه فنصملا هجرخأو . نامإلا باتك رخاوأ ىف ثيدحلا اذه ثحابم تمدقن دقو

 وه ( هوربخأو ) هلق ملعأ هللاو . ني ل ع ا

 ريمضلا فذح « اوريخأو د ىنيمشكللو . ءابلا رسكو ةزمح لا حتفب

 ةلزانلا ملال ىف ةلحرلا صاب - 55

 م

 هلهأ ميامتو

 لاق نيسم بأ نب دس "نب رع اهريخأ لاق ا دبع انربخأ لاق نسا وبأ لتاقم "نب دمحم اشو

 : ”تلاقف ار هند اف 2 ۶ء نب باهإ أل ةئبأ حر ها ثراحل نب بقع نع ةكسيلم ىلأ "نب , هلا دبع ىتثادح

 كوول كا يق عا لو وسر نأ ماع ةينع اطلاق جو ري یتلاو بقع تمضرأ دق ىلإ

 E ET ةبقع اق رافف ؟ لبق دقو فيك: ل هنا ”لوسر لاقف ء هلأسف « ةنيدملاب ب هلا
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 اهمضب امأو ؛ ةدحاولا ىأ ءارلا حتفب اضيأ انتياور ىفو « لاحت رالا ىنعع ءارلا رسكب وه ( ةلحرلا باب ) هلق

 باوصلاو « ةلزانلا ةلأسملا ىف هلوق دعب « هلهأ ملعتو د ةع رك ةباور ىفو « هيلا لحت رب نم ىلع قلطت دقو « ةبجلا هب دارملاف

 ( ةكيلم ىنأ نب هللا دبع ىنثدح ) هلق . كرابملا نبا وه ( هللا دبع انربخأ ) هلق . رخآ باب ىفىتأت اہلل اهفذح
 ةبقع نم عامملاب هح رصت أيس ( ثراحلا نب ةبقع نع) هلق . هدج ىلإ بسن ةكيلم ىبأ نب هللا ديبع نب هللا دبع وه
 (ةئبا جوزت هنأ ) هلق . ىدع نب بيبخ ةصق ىف ةبقع ةينك ىف فالخلا ىتأيسو « هركنأ نمل افالخ حاكنلا باتكىف

 ىامركلا ميو . تاداهشلا ىف ىنأب اک یح مآ اهتينكو « ةددشم ةيناتحت ءاي اهدعب نونلا رسكو ةمجعملا حتفب ةينغ اهمسا

 نيعلا حتفب زيزعو « ةباحصلا ىف روكذم وهو « هما فرعأ ال ةزمملا رسكب باهإ وبأو ‹ امسا فرعيال : لاقف



A6 مو ثيدحلا ٠ 
 ش

 مل( اما هنت أف ) هلق . فرح دقف هلوأ مضب هلاق نمو « ةمدقملا ىف مدقت اي اضيأ ىاز هرخآو ىارلا رسكو ةلميملا
 اہل کم نم ىأ ( بكرف ) هلو . اممهنا هنأك كلذ لبق ىأ ةانثملا رسکب ( ىتربخأ الو ) هلو . ابمسا ىلع فقأ
 ظ معأ كاذو صخأ اذه نأ < للعلا بلط ىف جورخلا باب 5 ةمجرتو ةمجرتلا هذه نيب قرفلاو . هتماتإ راد تناك
 جوزلا اذه مسا ( هريغ اجوز تحكنو ) هلوق . ىلاعت هللا .اش نإ تاداهشلا باک ىف ثيدحلا اذه ثحابم اتسع
 ':ارغصم ةدحوم هرخآو ءارلا حتفو ةلاشملا ةمجعملا مضي بيرظ

  - ۷يلا ىف باوانتلا ساپ

  PDد ر : ١ 5 7
 ىره لا نع بیعش اك نالا وا شو - مه ٠ ينو انريخأ بهو ”نبا لاقو هللا دبع وبأ لاق . ع

  2م ا م 0 ا و 2 0 0
 ىل راحو انآ رک لاق رع نع سابع نب هللا دبع نع روث یبا نب هلل دبع نب هللا دبع نع باهش نا نع

  2لزب )2 هلي لا لوښو لك لورا مروان اذكو  ةنبدلا ىلاوع نو هو - دز نب ةّيَمَأ یب ىف راصنألا

00-0 
 ےس و ت 1 5 2 نيم“ .ع

2 
 لف . كلذ لم لعف 58 اذإو « هريغو ىعحولا نم مويا كلور هنئح تاو اذاف « موب لزأو اموت

 ثدح دق : لاقف هيلإ تجر "تعزف ؟ وه أ : لاقف ًاديدش برص یاب برضف هت موي ئراصنألا یحاص

 :  : 25هك : 1
 تاخد م . ىردأ ال : تلاق ؟ هللا لوم نكسقلط : تاق « ىبت یھ اذاف ةصفح ىلع تلخدف لاق ê مع ا

 ”ربك أ هللا : "تلتف . ال : لاق ؟ كءاسن "تقلطأ : مئاف انأو *تلقف هب ىبنلا ىلع
 VINEE Vee] همي ¢ OTA فلكل وحلم ¢ 4۹14 ¢ £۹1 F ¢ ۲104 : ىف هفارطأ س مه ثيدحلا]

 قيلعتلا اذه ( بهو نبا لاتو ) هلوق ٠ نوما حتفب ةبونلا نم واولا مضو نوثلاب وه ( بواتتلا باب )ەلۋ
 نم ىل راجو انأ تنك» رمع لوق هتياور ىف سیلو « هدنسب هنع ةلمرح نع ةيبتق نأ نع هحيمص ىف نابح نبأ هلصو

 صن ¢ ىرهزلا نع هدحو بيعش ةءآور ىف كلذ عقو اعإو ¢ بايلا اذه دوصةم وهو ٠2 لوزنلا بوانتن راصنالا

 مآ هدحو ناملانانع حاکنلاباتک يف ثيدحلا فنصملاقاسدقو «مريغو ماحلاو ينطقرادلاو ىلهذلا كل ذىلع
 نع ( AEE بيعش دارفأ نم سيل هلك ثيدحلا نأ حضور أ ديزي نب سنو. ةباور انه ركذ امإو » ريثكر انه ام

 سابع نبا نع ةياورلا فو « هيبأ مساو هما ىف هعم كرتشأ دقو « لفون یکم وه ( روث ىلأ نب هللا دبع نب هللا ديبع

 نم ماب ةعقبلا تيم « ةيمأ ىب ةيحان ىأ (ةيمأ ىب ىف) هلق . هليلد ركذب مل نكل « ىنالطسقلا نبا هدافأ كلام نبا
 امنإو « ىراصنالا مالك نم هنأ موب هتايس رهاظ ( ةصفح ىلع تلخد ) هلق . ةثلثما حتفب وه ( مثأ ) هلوق . اذن

 نم اذه ءاج امو « ةصفح ىلع تلخدف : رمع لاق ىأ « ةصفح ىلع تلخدف » ىنييمشكللو « رمع ةصفح ىلع لخادلا
 نظأ تن دق : تلق . هءاسن رپ هللا لوسر قلط 5 مظع را هلوق دعب ثيدحلا لصأ نف الإو , راصتخالا

 يرالا جف * ١ ج 6 - م



 ملا باٹگ ۔ م ۱۸٦

 هشاعم ىمأ ىف رظنلا نع لفغيال بل اطلا نأ هيفو . ةباحصلا ليسا رع لهعلاو ‹ دحاولا ريخ ىلع داهتعالا ثيدحلا اذه

 ناك هنأ ريع لاح نم ملع امل « هتبيغ موب هتوفي اع لاؤسلا ىف مزحلاب هذخأ عم « هريغو للعلا بلط ىلع نيعتسيل

 ةعاشالا ال« سوسحملا سالا هتلقن دنتسم نوكي نأ رتاوتلا طرش نأ هيفو . عويبلا ىف ىفأ يس اک كاذ ذإ ةراجتلا ىناعتي

 ىلاعت هللا ءاش نإ حاكنلا ىف هيلع مالكلا ةيقب ىتأيسو . اهم أدب نم ىرديال ىلا

 هرکی ام ىأر اذإ _ميلمتلاو ةظعولا ىف بضقلا بسا ۸
 ص ۾ ء٤ 0 ۶ 4

 دوعسم ىلأ نع مزاح ىبأ نب سيق نع دلاخ ىلأ نبا نع نايفس انربخأ لاق ريثك نب د شرو ۰

 wu O 8 ہو د ے ا ۶ ل 5 ل .

 زا ل سانلاب لص 0 و "نإ سانا اا » : لاقف دامو ا لشأ ةظعوم

 « ةجاحلا اذو فيعضلاو ضيرملا مهف

 [ (۷۱۰۹۰٦۱۱۰۷۰٤ ۷۰۲ ىف هفارطأ س ٩۰ ثيدحلا ]

 ىربخأ ) هلق . ايش امنصلت جر ملو ىدبعلا وه ( ريثك نب دم انثدح . ةظعوملا ف بضفلا باب ) هلق

 ال )ەلۋ بعكى أ نب مزح وه ليق ( لجر لات ) هل . ليعامسإ وه ( دلاخ ىنأ نبا نع ) ىروثلا وه ( نايفس

 نأكف لاق « همدع ال كاردإلا ىضتقي ليوطتلا نل « لكشم هرهاظ : ضايع ىضاقلا لاق ( ليطي ام ةالصلا كردأ داكأ

 دانزلا وبأ لاقو . ةياورلا هتدعاس ول نسح هيجوت وه : تلق . كرتأ تناك كردأ نأكو ال دعب تديز فلاآلا

 داكي الف هفعض دادزا دقو الإ عوكرلا خاب ال مايقلا ف مامإلا هب لوط اذإ ناکف ‹ فوط هب ناك هنأ هانعم : جارس نبا

 ف « ظفلب دانسإلا اذ نايفس نع ىبايرفلا نع فمما هاور نکل ‹ نسح ىنعم وهو : تلق . ةالصلا هعم متي

 رخأت أ لب ةعامجا ىف ةالصلا نم برقأ ال ىأ « ةالصلا كردأ داكأ ال ىلإ , هلوقب هدارف اذه ىلعف « ةالصلا نع رخأتاآل

 . وكشملاو ىاشلا مسا ىف فالخلا قأيو « ةالصلا ىف هعضوم ىف اذه ريرت ىقأيسو « ليوطتلا لجأ نم انامحأ اهنع

 ىبباقلا ةياور ىفو , شك ألا اذك ( ةجاحلا اذو ) هلق . كلذ نع هيبن مدقتل بضغ امن] لبق ( ابضغ دشأ ) هلو

 فانئّتسا وه وأ « اهلوخد لبق نأ مسأ عضوم ىلع فطع هنأ همجوتو « ةجاحلا وذو د

 1 E E ار لاق رمش ا اھ
 نب هعيبر نع یني لالب نب ناولس انث دح لاق سماع وبأ ان دح لاق دم نب هلل دبع اسو - 5١

 22e مل ل 0 ت ع هو 0 4 ت ےس ١

 لاقف ٍةطقألا , رع لِجَر لاس هب بلا نأ ىلا دلاخ نب دنر نع ثمنا ىلو» ديزي نع نمحرلا دبع ىبأ

 : لاق « هيلإ اهذأف اهب ر ءاج ناق « اه 'عتمقسا مث نس افرع مث ءاهستافعو ب اهءاعو : لاق وأ - اهءاكو فرعا »

 . اهؤاذحو اهؤاقس امم ؟ امو الامر » لاقف  هَبِحَو رجا : لاق وأ  ُهانَتْجَو ترا تح تد لآ اف

 « بئزإل وأ كيخال وأ كل » لاق ؟ ملا ةل اضف : لاق « امر اهالي ىتح اهر « ردا ىعارتو ءالل در

(WY c oY < YEA ل < EA < ۲Y صبا : ىف هقأرطأ س ٩۱ ثيدحلا 1 



 ۱A۷ هم وأ ثيدحلا
 واولا رسكب وه ( اهءاكو )ەلۋ . ةطقللا ىف ىتأبس ا هريغ لبقو ١ كلام دلاو ريمع وه ( لجر هلأس ) هلو

 نع كلذ لبق ىبن ناك هلال امإ (بضغف ) هلت . واولا رسكب ءاعولا وه ةلمبملا نيعلا رسكب صافعلاو « هب طبرب ام
 هلوأ ركب وه ( اهؤاقس ) هلو . نيعتي ال ام ىلع هطاقتلا نيعتب ام ساقف همرف ىف رصق لئاسلا نآل امإ و « اهطاقتلا
 انه .دارملاو ةمجعم لاذ مث ةلمبملا رسكب (اهؤاذحو ) نق . اما هب تكتف برشن اهنال اهفاوجأ كلذب دارملاو
 : ىلاعت هللا ءاش نإ عويبلا بات ىف ثيدحلا اذه ثحابم قأتسو . اهفخ

 ئنلا ئش : لاق یسوم ییا نع ةر ىلأ نع ديرب نع ةَماسأ وبأ انث دح لاق ءالملا نب دمت نشرح - ۲
 : لاق ؟ ىبأ نم : لر لاق ئش اع ینوٰلس : سانلل لاق مل بغ هيلع يؤ أ امف ءابهركءايشأ نع بلك
 مع 1 o 5 0 ا ر 5 | ل 2 ۶
 هبِحَو ىف ام رع یار الف . ةبيش ىلوم ملاس كوب : لاقف ؟ ل لوسر اي ىنأ نم : لاقف ”رخآ ماقف . ةفاذح َكوبأ

 لجو رع هللا ىلإ بوتن انإ ولا لوسر اي : لاق
 [ 78١ : ىف هفرط س ٩۲ ثيدحلا ]

 هلق . ةدئاملا ريسفت ىف سابع نبا ثيدح ىف أيس اک لئاسملا نم كلذ هبشأ امو ةعاسلا نع لاؤسلا اهنم ناك( ءايشأ
 6 ىقآلا سأ ثياح یف هايس اک ىمهسلا ىشرفلا ءافلاو ةمجعملا لاذلابو وا مب فأل نب هللا ديع وه ) لجر لاق )

 حلاص ىنأ نب ليبس ةمجرت ىف ديهتلا ىف ربلا دبع نبا هامس « ةعيبر نب ةبيش ىلوم ملاس نب دعس وه ( رخآ ماقف )هلو

 « ةباحصلا ءامسأ ىف الو تامهملا ف فنص نم الو نيحراشلا نم دحأ هب رفظي ملو « باعيتسالا ىف هلفغأو « هنم

 ىنب نم الجر نأ ةصقلا هذه وحن ىف لتاقم ريسفت ىف عقوو « هلا لوسراي نأ نم لاقف » هلوقل ةيرم الب ىناح وهو
 ةروس ريسفت ىف اذهل ديم ىتأيسو « ةفاذ> نبا فالخم هيبأ ريغ ىلإ هبسن « دعس : لاق ؟ ىبأ نم : لاق رادلا دبع

 ىلإ بوتت انإ هللا لوسراي : لات ) بضغلا نم ىأ ( مج و قام ) باطخلا نبا وه ( ربع ىأر الف ) هلق . ةدئالا
 مالسالابو ابر هللاب انيضر : لاقف هیتبکر ىلع كرب مع نأ دعب ىنالا سنأ ثيدح ىو . كبضغ بجوي ام ىأ ( هللا

 سلجم داحتا ىلع لدو « ظفحام نييب احصلا نم لكل قنف « كلذ عيمج لاق هنأب رهاظ امهنيب عمجاو . اين دمحم و انيد

 نال محلا نود ميلعتلاو ةظعوملا ىلع بضغلا فلصملا رصق : ( هيبنت ) ٠ ةفاذ> نب هللا دبع ةصق لقن ىف امك ارتشا
 ىضتقي هماقم نال نابضغلا ةروص ىف نوكي نأ هنأش نم ظعاولا نأ قرفلاو « نابضغ وهو ىضقيال نأ رومأم احلا
 ىعدأ نوكي دق هلال هوحنو مف ءوس هنم ملعتي نم ىلع ركنأ اذإ ملعملا اذكو « رذنملا ةروص ىف هنآل جاعزنالا فلكت

 كلذ فالخم ومف مكاحلا امأو « نييلعتملا لاوحأ فالتخاب فلتخ لب دحأ لك قح ىف امزال كلذ سيلو « هنم لوبقلل

 : لاقي نأ باوجلاف . نالف كوبأ : لاق رح هبضغ لاح ىف مالسل'و ةالصلا هيلع ىضق دقف : ليق ناف . هباب ىف ىقأي اک

 . هاضرو هبضغ ىوتساف « ةمصعلا لح هنا.صوصخ نم اذه : لاقيف هر دقت ىلعو محلا باب نم اذه سيل الوأ

 لكك هريغ فالخم ٠ هتهارك وأ هم رحت ىلع لاد ءىثلا نم هبضغ درجبو

 فلا وأ ماما دنع هک رک در نم اک 1 ۹

 ماقف جرخ رل ثا لوسر نأ كلامنب سنأ ينربخأ لاق يرهزلانع بيعش انربخأ لاق ناملا وبأ انثدح ع



۱A۸علا باتک -+  

 بكر ىلع رغ كرف . « ىنولس » لوقي نأ تك أ مت . هفاذُح كلوبأ ٠ لاقف ؟ ىلأ نم : لاقف قاذ نہ لا دبع

 تكف . اين كلي دعو «انيد مالسإلابو « اير هللا انيضر : لاقف
 Voc] لالخ AAS 50 : ىف هفارطأ س ٩۴ ثيدحلا

 ىدآلا ىف لمعتساو « خائتسا اذإ ريعبلا كرب لاقي « ةففخلا ءارلاو ةدحوملا حتفب وه ( كرب نم باب ) هلو
 اورثكاف لئسف جرخ ريدقتلاو « ىرخألا ةياورلا نم ربظي فذح هيف ( ةفاذح نب هللا دبع ماقف جرخ ) هلق ٠ ازاي

 ةلثسالا كلت نأ هنم رمع مهف : لاطب نبا لاق ( ابر هللاب انيضر لاقف ) هلق . هللا دبع ماقف « یولس : لاقف بضفف هيلع

 ىنلا ىضرف «حلا ابر هاب انيضر : لاقف كلذ ببسب ةبوقعلا لزنت نأ ىشفن ٠ كشلا وأ تنعتلا ليبس ىلع نوكت دق

 تكسف كاذب لزب

 اهث كم لار ام« « روز "لوقو الأ :D لاقف هنع مفي اال ثيدحلا داعأ نم با — °

 ؟ الب لع » لكم ینلا لاق : ريع نا لاقو

 ی اا ركب انف ااو ر هتاف زكر ءايلا مضب وه ( مبفيل اثالث ثيدحلا داعأ نم باب ) رق

 قورذ يأ ةباور ىف اذك ( روزلا لوقو الأ لاقف ) هلو ريغ ال ء املا حتفب وهو « هنع مهفيل» ةع كو ىليصألا ةءاور

 هلوأ ىذلا تايدلا ىو تادابشلا ىف روكذملا ا فدع ننام ف را رمل ري ينل لاق غ ارز

 لاز اف) هلق . اثالث كلذ مهل لاق هنوكل ةمجرتلا ىنعم هيفف « ثيدحلا ركذف اثالث « رئابكلا رك أب متين الأ د

 هللأ ءاش نإ هيلع مالكلا ىقأيسو « روزلا لوق ىهو ةريخألا ةملكلا ىلع دوعي ريمضلاو . كلذ هسلجم ىف ىأ ( اهرركي

 هلوأ دودحلا باتيك ىف فنصملا دنع روكذم ثيدح نم اضيأ فرط وه ( ربع نا لاقو ) هلق ٠ هناكم ىف ىلاعل

 قلعتم « اال » هلوقو « قلعملا ردقلا اذه هفو ثيدحلا ركذف ءاذه رش ىأ : عادولا ةجح ىف مثلي هللا لوسر لاق »

 تغلب هلوقب ال لاقب

 هلل دبع 8 ماع ان دح لاق یش 3 "نب هلا ا انثدح لاق دمصلا دبع ان دح لاق ةدبغ اشو

 الث اهواعأ ةملكب لكن اذإو « ثالث 2 ر اذإ ناك هنأ متلي ئنلا مآ نع

 [ 5؟44,ءوه:قءظرط — و4 ثيدحلا ]

 ن ةمام انثدح لاق ىلا ا ن هلل دبع انث دح لاق دمصلا "دبع ان لح هللا دبع نب ةدبع اشم س

 0 مروق ىلع ىنأ اذإو « هنع 0 0-0 اعّماعأ ةماكب کت اذإ ناك هنأ ھل ا ی س ن “رع لا ربع

 5 مييلع مل مهبلع

 نم وهو ىزورملا ميحرلا دبع نب ةدبع نع ىراخبلا جرخ ملو . رافصلا هللا دبع نا و وه ) ةدرع انث دح )هلو

 نب ثراولا دبع نبا وه ( دمصلا دبع انثدح ) هلو . ر املا ةدمع ارح ليصألا ةياور ىفو « رافصلا ةدبع ةقبط

 نب هللا كوع نبأ وهو ةحوتفملا نونلا ديدشتو ةثلثملا حتفو ملا مضب وه هللا دمع دلاو ىنثملاو ؛ اس ابأ ىنكي ؛ دعس



 ۱۸۹ ٩٩ وو ثيدحلا
 ةداع نم ىأ ( ناک هنآ لِي ىنلا نع ) هلق . نويرصب مهلك دانسإلا اذه لاجرو . همع ةمامأو « كلام نب سأ
 كلذ ديؤيو ٠ كاذب هربخأ هلي ىلا نأ ل  هدهاشر هلي ىنلا نأش نم رع امع رخ انآ نأ دارملاو « يلب ىنلا

E Ydلاف ىنأ لإ دانسإلا اذه دم دمصلا دبع نع  روصنم نءأ وهو -  
 . نييلوصآلا دنع رارمتسالاب رعدي بيكرتلا اذه لثم : ىنامركلا لاق ( ملكت اذإ ) هلق . « ناك علي ىنلا نا د

 مبفت ىح » هلوقب ثيدحلا سفن ىف كلذب دارملا نيب دق ( اثالث 0 ) هلق . ةديفم ةلمحي ىأ مة ) هلق
 مل ىراخبلا نأ هاوعد ىفو هكاردتسا ىف کاجل ا موو . « هلع لقعت ىح ١» كردتسملا ىف كاحلاو ىذمرتلاو « هنع

 ىئملا نب هللا دبعو . ىت . ىنثملا نب هللا دبع ثيدح نم هفرعن اما « بيرغ حی نسح : ىذمرتلا لاقو « هج رخ

 لاقو « خاص : متاح ويأو ةعرز وأ لاقو « ىذمرلاو لجعلا هةثو دقو لسم نود هثيدح جارخاب ىراخبلا درفت نم

 دقو « هثيدح ضعب ىف دارأ هلعل : تلق . ىرقلاب سيل : یاسنلا لاقو « ءىثب سيل : نيعم نبا نع ةمثيخ ىبأ نبا
 هب دارأ ءىثب سيل نيعم نبا لوقو . هيلع ركنأ ام ایش جرخمال لاقم هيف نم ضعبل جرخم ثيح ىراخبلا نأ ررقت
 هيف لبقي مل هتلادع تبث اذإ لجرلاف ةلمجا فو . هنع روصنم نب قمح] ةياور ىفهاوق دقو « هنع لئس هنيعب ثيدح ىف

 هركذ امل نابح ,..! لاق دقو . اذه ىنملا نب هللا دبع ىف دوجوم ريغ كلذو « حداق ىمأب ارسفم ناكاذإ الإ حرجلا

 همع نع هل جرخأ امنإ ىراخبلاو « ةمامث همع ريغ نع هتياور نم وه امن هيلع ركنأ ىذلاو . أطخأ امر : تاقثلا ىف
 0 رينملا نبا لاقو « هريغ نم هب لآ ثيدحل طبضأ لجرلا نأ كش الو < هريغو ثیدحلا اذه

 اذه نأ حلاو : لاق « ةدالبلا نم دعو ةداعتسالا بلاطلا لع ركنأو « ثيدحلا ةداعإ هركنم ىلع درلا ىلع ةجرتل
 لب دعي مل اذإ ديفلل رذع الو « داعتسا اذإ ةرم نم ظفع ال ىذلا ديفتسملا ىلع بيع الف ٠ حئارقلا فالتخاب فلتخمي
 راذتعالا هب عسقيام ةياغ ثالثلا نأ هيف : نيتلا نبا لاقو . مزام عورشلا نآل < ءادتبالا نم دك 1 هيلع ةداعإلا

 مييلع لس لوقو« طردلا ةمثث نم وع ( مهلع مق ) هلو تأ اذإ ناكو ىأ ( موق ىلع أ اذإو ) هلو . نايبلاو
 « هريغر ىسوم وأ هاور ام ىلع ناذئتس تالا مالت لس اهل ناك كلذ نركب نأ بھ : ليعامسإلا لاق , باوجلا وه
 ان ورقم ثيدحلا اذه دروأف هنيعب اذه فنصملا مف دقو : تلق 5 تلق . راركتلا مدع فورعملاف السم راملا رم نأ امأو

 اذإ هنم اضيأ عقي ناك كلذ نوكي نأ لمتحي نكل « ناذئتسالا ىف ىتأيس اک سمع عم هتصق ىف سوم ىنأ ثيدح
 لع هللاو. هيف عزاني اع رارمتسالا ديفت ةروكذملا ةغيصاا نأ نم ىقامركلا هاعدا امو. همالس عمسي ال هنأ یشخ

 ور ون فا ردبع نع ةكلهام نب ةفسوب نع رب ىأ نع فاو وبأ انئّدح لاق دسم شرم -

 اين نيو رصعلا الص ةالصلا انكر أ دقو انک ردا بهار فاس رس ىف هلي هللا 1 ف : لاق

 مالت وأ نيم 4 رانلا نم بام 0و « هت وص أب ىدانف « انلجرأ ىلع مسمع

 يوا فاقلا ¿ن نکس ۾ اش راو هلوقو ٠ فاكلا حتفب وه ( انكردأف ) ورمع نب هللا دبع ثيدح یف لوق

 ( ال وأ نين رم ) هله . بصنق ابصن نإ و عفرف اعفر نإ ةالصلا نم لدبي وه « : را ةا و هل وق اتفه راو

 aN 55 الود ل اصح اذاف: ميوفنلا د دالا لب. اطرش تسيل ثالثلا نأ ىلع لدي وهو « ىوارلا نم كش وه

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةرابطلا ىف نتملا ىلع مالكل



 علا باتک ۔ ۱4۰ ٣
 لها هتمأ لجرلا ميلعت بسا - ١

 نشا س اع لاق : ل علص اقدح لق یر اجلا امدح رال ن دع انريخأ = هنا

 هين نما لعأ ني لج : نا رجا مل الث د هيي لوز لاق“ لاق ها ن نع وأ ىأ دع

 - امدا ا تناك لجو ویلو سووا یح ىذأ اذإ 2 دب ا ا
 ےک

Jةنيدللا ىلإ 00 ف ما نک دق ۰ ءىش رغب یاسا : واع  

 [ oA م4456 PANN ¢ o ¢ EY , )£4: ىف هفأرطأ س حاب ثيدحلا ]

 ءانتعالا ذإ « سايقلاب لهالا فو صنلاب ةمآلا ىف ةجرتلل ثيدحلا ةقباطم ( هلهأو هتمأ لجرلا ملعت باب ) هلت
 ىف اذك ( مالس نب دم انئدح ) هل . ءامإلاب ءانتعالا نم دك آ هلوسر ناسو هقلا ضئارف ملعت ىف رئارحلا لهالاب
 هدمتعاو « بسح دم انثدح ليصاللو < مالس نبا وه دمع انثدح ةم رك ةياود فو 5 رذ ىبأ قيرط نم انتياور

 ىبراحلا انثدح ةميركةءاور ىف ( ان ريخأ هلق مالس نبا وه ليق دمع نع ىراخبلا هاور : لاقف فارطالا ىف ىزملا
 I ا اذه ىوس ىراخبلا دنع هل سیلو « دايز نب دم نب نمحرلا دبع وهو
 ( نايح نب ملاص انثدح ) ےل . اشحاف أطخ أطخأف , ىراخبلا اقف «ىبراحملاه فم مهدلب لهآ ضعب نأ ىنايجلا ىلع
 وهو ىح هبقل و « ةيناتحتلا :ايل دمار يلا تب رهو هي ا ا نب اص نب حاص وه
 « روهشم ةَقث وهو ٠ اذه ىح نب ملاصك ىح نبا نالف ابلاغ مهنم دحاولل لاي هيلا بسني :: نم اذكو دعنا نمدي را

 جرخأ ىراخبلا نأ معز نم مو دقو « فيعض هنكل ا العن قب طالع 1 لا ا
 ىراخبلا هجرخأ دقو « ىثرقلا نود ىعشلا نع هتيار هرب فورعم ثيدحلا اذهو « ىح نب اصل جرخأ امتإ هناف هل
 2 ىعشلا تعم“ لاق نايح وبأ ىح نب حلاص انئدح لاق ةئييع نبأ قيرط نم دابجلا ىف امم : قرط نم هثيد> نم

 . ىح نب حلاص لاقف انه هجر رخأ ىذلا دانسإلاب درقملا بدالا باك ىف روكذملا ثيدحلا جرخأ هنأ كلذ نم حرصأو
 وأ وه ( هيبأ نع) هلق ان ال اطخ تركب اذإ لاق فذح مهتداعو « ماع لاق اص لاق ىأ ( ماع لاق ) ہل
 وأ لاجر ةثالث ريدقتلاو « أدتبم ةثالث ( نارجأ مهل ةثالث ) هلق ٠ هريغو قتعلا ىف هب حرص اک ىرعشألا ىموم
 نم ) هلوق . عومجملا ىلإ رظنلاب لكل دب وأ « ليصفت لدب وه ( لجد) هلت ٠ هربخ نارجأ محلو ع ةثالث لاجر
 ترهاظت اک ليجإلاو ةاروتلا هب دارملاو « هللا دنع نم لزنملا ىأ « صاخ هانعمو ماع باتكلا ظفل ( باتكلا لهأ
 ةين ارصنلا نإ انلق نإ ةصاخ لبمجبإلا انه هب دارملا ليقو « باتكلا لهأ قلطي ثيح ةنسلاو باتكلا صوصن هب
 ىنب ىلإ لسرأ دق ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نآل خسنلا طارتشا ىلإ جاتح الو  ةعامج هررق اذك « ةيدو هبال ةفحان

 هلوانتي الف انمؤم نكي ل هتيدوه ىلع رمتساو مېنم هبذك نمو ٠ هيلا بسن مهنم هباجأ نف ‹ فالخ الب ليئارسإ
 ىسيع ةرضحب نكي مل وأ « ليئارسإ ىنب ريغ نم ةيدووملا ىف لخد نم معن . هيدنب ائمؤم نوكي نأ هطرش نال « رجلا
 این بذكي ملو مالسلا هيلع ىسوم هيبنب نمؤم رهذإ « نمؤم یدو هنأ هيلع قدصي « هتوعد هغابت ملف مالسلا هيلع



 ۱۹۱ ٤ ظ ه۷ ثيدحلا

 اذه نمو « روكا خلا ف لخدي هنأ لكشب ال ب نمآو باا ذهب ناک نم عم دح ب م ةثعإ كردأ نف« هدعب رخآ

 لسرأ هنوكل مالسلا هيلع ىسيع ةوعد مهغلبت ملو ةمدولا ف منم لخد نم اما اوناك ن يذلا برعلا ليبقلا

 اذهل ةقفاوملا ةبألا نأ تبث دقو ٤ هل ىنلا ةرضحب !وناك ن يذلا دوهيلا ىف لاكشإلا معن< ٠ ةصاخ ليئارسإ ىب ىلإ

 ‹ هريغو مالس نب هللا دبعك مهنم اونمآ ةفئاط ىف تلزم“ « نيترم مرجأ نوتؤي كل وأ إل ىلاعت هلوق یهو ثيدحلا

 حيحص دانساب ىتاربطلا یورو . ىعم نمآ نميفو ىف تايآلا هذه تلزن : لاق ىظرقلا ةعافر ثيدح نم ىتاربطلا ىنف

 ا  ةعافر ىنأ مهم  باتكلا لهأ نم ةرشع جرخ : لاق ىظرقلا ةعافر نب ىلع نع

 لب ىسيعب اونئمؤي ملو ليئارسإ یب نم ءالؤبف ‹ تايآلا  نونمۇي هب مث هلبق نم باتكلا مانينآ نيذلا ل تلزنف

 ءارجإ لهتحيف : ىبطلا لاق « نيترم مرج نوتؤي مهنأ تبث دقو « يري دمحم اونمآ نأ ىلإ ةيدوهيلا ىلع اورمتسا

 . ةخوسنم تناكن إو نايدالا كلت لوبقل ايس زل دمحم نام إلا ناي رط نوكي نأ دعبيال ذإ « همومع ىلع ثيدحلا

 هيلع ىميع ةوعد ميغلبت مل هنإ : ةنيدملاب اونا نذل لا نأ نکمت و . دعب هديؤيام ركذأسو . یہتا

 مالسإلا ءاج نأ ىلإ « مالسلا هيلع ىسوم مهينب نيئمؤم مهتيدو+ ىلع اورمتساف « دالبلا رثكأ ىف رشتنت مل امال مالسلا

 نأ هريغو نيتلا نبأ حرش ىف عقو : ىلوألا . ( دئاوف ) . ىلاعت هللا ءاش نإ لاكشإلا عضترب اذهبف « لب دمحم اونمآف

 تسيل ابعكن آل « بعكىف أطخ هللا دبع ىف باوص وهو ؛ مالس نب هللا ديعو رابحالا بعكىف تلز' ةروكذملا ةبألا

 نب هللا دبع ىف تلز' انآ هداف وع ةر ىريطلا ريسفت ىف ىذلاو . باطخلا نب رمع دبع ىف الإ مسي ملو « ةبحص هل

 اينارضن ناك نابلسو « ةرجحلا ىف قأيس اك لساف ايدوهب ناک هللا دبع نآل « ےقتسم اذهو « ىسرافلا ناملسو مالس
 وک ند رع وجا غا ىنلا ىباتكلا ىطرقلا لاق : ةيناثلا . ناروهشم نايب اص امهو . عويبلا ىف قأيس اک لساف

 . یہا . ىناثلاو لوألا قحلا عابتا ىلع رجؤيف ظ هي انيبنب نمآ نأ ىلإ العفو ادقع هعرش ىف قحلا ىلع ناك ىذلا

 دعب ةينارصنلا ىف لخد نم ناك لقرهو « «نيتسم كرجأ هللا كتي لسأ » لق لقره ىلإ بتك عقلي ىنلا نأ هيلع لكشيو

 كالا دبع وبأ لاق : ةثلاثلا . ىحولا ءدب ىف نايفس ىنأ ٠ ثيدح ىف اذه ىف مالسإلا خيش ثحب تمدق دقو ‹ ليدبتلا

 لمتح هنإ : هعبت نمو ىدوادلا لاقو . هانررق ام ميقتسع سيل و « ةتبلا دوهيلا لوانتي ال ثيدحلا نإ : هريغو قوبلا
 وهو « ريخ نم تفلسأ ام ىلع تماسأ » ىتآلا مازح نب ميكح ثيدح ىف اک ريخ نم هولعف ايف ممآلا عيمج لوانتي نأ

 لوق ىف ةتكتلاف اضيأو . نامإلا ىلع ريخلا سايقب الإ مريغ لوانتي الف باتكلا لهأب ديقم ثيدحلا نآل « بقعتم
 لاقي نأ نكي و . كلذكاوسيل رافكلاو « نييبنلاب نامإإلا نيرجألا ببس نا ىأ « رجألا ةيلعب راعشإلا «هيبنب نمآ »

 اب وتکم هنودحي ال یلاعت هللا لاق اك لي ادم نوفرعي باتكلا لهأ نأ رافكلا نم مهريغو باتكلا لهأ نيب قرفلا

 دشأ هرزو ناک مهنم هبذنك نم اذكو « هريغ ىلع لضف هل ناک مېنم هعبتاو هب نمآ نف ( ليجإلاو ةاروتلا ىف مدنع

 مل لف : ليق ناف . نہتویب ىف لدني ناك ىحولا نوكل م ىنلا ءاسن قح ىف كلذ لثم درو دقو « هريغ رزو نم

 « ناع ةروصقم نهب ةصاخ نهتيضق نأب مالسإلا خيش انخيش باجأ ؟ ةعبرأ ددعلا نوكيف ثيدحلا اذه ىف نركذي

 « ةرمتسم باتكلا لهأ نمؤم ةيضق نأ ىلإ انخيش نمريصم اذهو . ةمايقلا موب ىلإ ةرمتسم ثيدحلا ىف ةروكذملا ةثالثلاو
 لَو دمع وه امنإ ةثعبلا دعب مهين نأي كلذ لاعو « ةثعبلا دبع ىف نمآ نع كلذ صاصتخا ىلامركلا ىعدا دقو

 ةوعدلا هغلبت مل نم هصخ ناف « قلب ىنلا دبع ىف ناك نمل متيال اضيأ كلذ نأ هتيضقو . ىنا . هتثعب مومع رابتعاب



 لمعلا باتك - < 14

 اوناكام رابتعاب وه امن قلب انيبن ريغ ىلإ مهتسنب دارملاو . ربظأ انخيشش هلاق اف « هدعبو هدبع نيب كلذ ىف قرف الف

 « لجر » باتكلا لهأ نمؤم ىف ليق ثيح افلتخم قايسلا نوكب هاوعد ىنامركلا هب ىوق ام امأو « كلذ لبق هيلع

 نيرجألا نأب كلذ رعشأف لابقتسالا ىنعم ىلع ةلادلا « اذإ د هيف تديز ثيحو « فيرعتلاب كا :ىنونكتلاب

 « ظفللا رهاظ عم هيف ىثم هلال « يقتسم ريغ وهو . ىبتا . دبعلا فالخ « لابقتسالا ىف عقي ال باتكلا لهأ نمؤمل

 ىف ربعو « ةئالثلا ىف اذاب ىسيع ةجرت ىف ربع دقف « فلتخم هريغو فنصملا دنع وه لب « ةاورلا نيب هيلع اقفتم سيلو

 رثأ الف ريكتتلاو فيرعتلاب فالتخالا امأو « ميمعتلا ىف ةع رص ىهو ةئالثلا عضاوملا ىف « لجر اعأ , هلوقب حاكتلا

 درطم وه اک لجرلا کح ةبب اتكلا ةأرملا =f ةعبارلا . ملعأ هللاو ةركذلا ىدؤم هادؤم سنجلا مالب فرعملا نال انه هل

 ىف ةمآلا ثحابمو قتعلا ىف دبعلا ثحابم ىتأتسو « ليلدلا هصخام الإ ةيعبتلاب لاجرلا عم نلخدي ثيح ماكحالا لج ىف

 « ابك انيطعأ  ىعشلا ىأ - ( ماع لاق مث ) عوق . هب ماتھالل مالكلا لوطل ريركت وه ( نارجأ هلف ) هلق . حاکنلا

 نب كاد يلو ا باطلا 2ره نانركلا موه اذه ٠ ل ىوازا اح اص كلذب بطاخ هنأ هرهاظ

لع ىسيع ةمجرت ىف كلذ ركذئس اك < امج ورتب مث هتمأ قتعي نع هلأس ناسارخ لهأ نم الجر كلذب بطاخ ام]
 ه

 ىورخالا رجالافالإو . ةيويندلا رومألا نم ىأ ( ءىش ديغب ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم مالسلا

 ىلع دئاع ريمضلاو « دابجلا ىف هدنع اک اهنم نوهأ وهام لجال لحرب ىأ ( اهتود اف بكري ) هلِوق ٠ هل لصاح

 ىف ةباحصلا قرفت مث « نيدشارلا ءافلخلاو مب ىنلا نمز ىف كلذ ناكو « ةيوبنلا ىأ ( ةنيدملا لا ) هلق ٠ ةلأسملا

 مدسقت دقو « لحرف املا ىف عسوتلا بلط نم الإ هئاملعب دلب لك لهأ قتكاف  اهونكسو راصمألا حوتف دعب دالبلا

 هريغو لاطب نبأ لالدتساو « ناك» هلوقب - نيعباتلا رابک نم هنوک عم ۔ یمشلا ربع اذ و « كلذ ىف راج ثيدح

 ىعدأ كلذ نوكيل عماسلل اضيرحت كلذ ىعشلا لاق امنإو . هانررق ا1 رظن هيف ةنيدملاب ملءلا صيصخت ىلع ةيكلاملا نم

 ةدحوملا مضي رهو - هللا ديبع نإ رسب نع حي دنسب ىرادلا ىور دقو . ناعتسملا هللاو هصرحل بلجأو هظفحل

 انك : لاق ةيلاعلا بأ نعو . دحاولا ثيدحلا ىف راصمألا نم رصملا ىلإ رال تنك نإ + لاق ةلمبملا نوكسو

 مهنم هعمسنف مهلا بكرت ىح ىضرت الف ؛ ةءاحصلا نع ثيدحلا عمسل

 نوميلعتو ءاسنلا مامإلا ةلذع صاب - ۳٣

 سابع نبا تمم لاق ءاطع تمس : لاق َبوبَأ نع بش انت دح لاق باح ن ناهس ا - ۸

 هلأ ناف لالب هو ج رح - ھل هللا لوسر نأ سابع نبا ىلع دبشأ ءاطع لاق وأ تلي ”ونلا ىلع دش : لاق

 هب و فرط ىف خاب لالبو «”ماخعاو طرا قلت" ةأرلا تل ةقادصلاب نهرا نبظعوف میش 1

 دشا : سابع نا نع لاقو ءاطع نع بوب أ نع ليعامسإ لاقو
 2 ئن ىلع
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 ؛ نيلهأي است سيل لهالا ميلعت ىلإ بدلا نم قبسام نأ ىلع ةمجرتلا هذه هبن ( ءاسنلا مامإلا ةظع باب )ەل

 « نيظعوف د ثيدحلا ىف هلوق نم ج رصتلاب ظعولا ديفتساو . هنع بولي نمو مث لا ٠١1 ت .دنم كلذ لب



 ثيدحلا ٩۸-٩٩ ۱۹۳
 ملعتلا ديفتساو . « ريشعلا نرفكت و « نعللا نرثا 7 نكنال « رانلا لهأ رثكأ نكتيأر ىلإ » هلوقب ةظعوملا تناكو

 ,ىنايتخسلا وه ( بويأ نع ) هلق . نهاياطخل اريفكت ةقدصلا ىف نأ نيملعأ هئأدك « ةقدصلاب نهرمأو » هلوق نم

 سابع نبا لوق نم دهشأ ظفل له ددرت ىوارلا نأ هانعم ( دهشأ ءاطع لاق وأ ) هلو . حابد ىبأ نبا وه ءاطعو

 دمحأ هجرخأو « جرختسملا ىف ميعن وبأ هجرخأ بوبأ نع ديز نب داح اضيأ كشلاب هاور دقو ؟ ءاطع لوق نم وأ

 اةوثوو هققحتل اديك أت ةداهشلا ظفلب ريع امن إو « امهنم لك نع « دهشأ , ظفلب امزاج ةبعش نع ردنغ نع لبنح نبأ
 ناكسإو فاقلا ضب وه ( طرقلا ) ےل . نيقابلل واولا تطقسو ىنييمشكلل اذك ( لالب هعمو ) هلق . هعرقوب
 هللا ءاش نإ نيديعلا ىف نتملا اذه ىف ديرم ىتأيسو ٠ نذألا ةممش ىف نوكت ىنا ةقلحلا ىأ « ةلمبم ءاط اهدعب ءارلا
 «دبشأ » ظفل نأب بويأ نع مزج هنأ قيلعتلا اذهب دارأو « ةيلع ناب فورعملا وه ( ليعامس] لاقو ) هلق . ىلاعت

 بوبأ نع بيهو لاق اذكو « ةبعش نع هدئسم ىف ىبلارطلا دواد وبأ هب مزج اذكو « طقف سابع نبا مالك نم

 نوكيف « ةبعش انثدح ىلع افطع ليعامسإ لاتو هلوق نوكي نأ لمتحي : لاقف ىلامركلا برغأو « ليعامسإلا هركذ
 هل ةياورال برح نب ناملس نأب دودرم وهو . ىهتنا اقيلعت نوكي الف ليعامسإ نع برح نب نابلس انثدح هب دارملا
 ماشه نب لمؤم نع الوصوم ةاكزلا باتكىف فدصملا هجرخأ دقو « هريغل الو ثيدحلا اذه ال الصأ ليعامسإ نع

 امف لسرتسا ولو . ةيلةنلا رومآلا ىف اهل لخدم ال ةيلقعلا تالاهتحالا نإ : ةرم ريغ انلق دقو « ىتأيس اک ليعامس] نع

 ىف اذكهو « قنايتخسلا ريغ رخآ بويأ نأو « ةيلع نبا ريغ رخآ انه ليعامسإ نوكي نأ لمتحي : لاقل لسرتسم
 الام نم ةأرملا ةقدصو « ةقدصلا ىف ةاطاعملا زاوج ثيدحلا اذه فو . ىضرمب سيلام ىلا كلذب جرخيف « ةاورلا رثكأ
 ش رانلا لخدت ىلا بونذلا نم اريك وحم ةقدصلا نأو « امجوز نذإ ريغب

 ثيدحلا ىلع سزإلا ساپ - ۴

 دیس ىبأ نب ديعَس نع ورمع ىنأ نب ورع نع نایلس ىتث دح : لاق ولا دبع نب زيزعلا دبع شرو - ۹
 قلي هللا وسر لاق ؟ ةمايقلا موب کتعافتب_ سانا ”دعسأ نم ولا لوسر اي ليق : لاق هنأ ةرره ىبأ نع ىلا

 . ثيدحلا ىلع كصرح نم تيأر امي « كنم لوأ دحأ ثيدحلا اذه نع ىن اسي ال نأ ةرب رهابأ اي “تننظ دقل »

 « هش وأ « هب نم اما اخ هللا الإ لإ ال لاق نم ةمايقلا موب ىتعافشب سانلا دعسأ
 [ 587١ : ىف هفرط هك ثيدحلا ]

 ورمع يأ نب ورمعو « لالب نبا وه ناڄلسو < ىسيوألا مساقلا وبأ وه ( زيزعلا دبع انثدح ) ھلو . ميدق هنال نآرقلا

 لبق : لاق هنأ )هلق نوين دم هلك دانسإلاو 3 ةرسيم ورم ىبأ مساو « بطنح نب هللا ديع نب بلطملا ىلوم وه

 دقق < تفحصتف تلق تناك العلو « .باوصلا وهو نيقابلل « ليق د تطقسو . ةع رکو رذ ىبأل اذك ( هللا لوسراي

 لوأ ) هلق . هللا لوسراي لاق ةريره.ايأ نأ يمن ىنألو ‹ لأس هنأ ىليعامسالل و , كانك ق اقرلا ف فنضملا هجرخأ
 تنلظل ناث لوعفم هنأ ىلع بصناو هنم لدبا وأ دحأل ةفصلا ىلع عفرلاف « اهيصنو ماللا عفرب انقياور ىف عقو ( كنم
 دحأ ناك ام مهلوقك قنلا قايس ىف اهنا ةركنذ هنوك رضي الو « لاحلا ىلع : ءاقبلا وبأ لاقو « ضايع ىضاقلا هلاق

 يابا ق # ١ ج ٠6 -م



 معلا باتك -؟ ۱۹٤
 ليصحت ىلع صرحلا لضفو ةريره ىنأ لضف هيفو « ةيضيعبت وأ ةيناب « نم هو ةلوصوم امل هلوق ىف ءام ١ و . كلثم

 ءرجلاب تكي دق نكل « هللا لوسر دمج هلوق عم دارملاو « كرشملا نم زارتحا ( هنا الإ هلإ ال لاق نم ) هلق . معلا
 ىنعمو ؛ قفانملا نم زارتحا ( اصلاخ ) هل : نام إلا ىف مدقت ام امبعومجي ارا ةداهشلا یتہلک نم لوألا
 لمتحيو ( اليقم نسحأو إل ىلاعت هلوقك ٠ سانلا ديعس ىأ ليضفتلا لعفأ اهنأ ال لعفلا « دعسأ » هلوق ىف لعفأ
 ءا ةداعس رثكأ صلخلا نمؤملا نكل « هتعافشب دعس هل لصحي دحأ لكنأو < اهباب ىلع ليضفتلا لعفأ نوكي نأ
 قح ىف حص اک باذعلا فيفختب رافكلا ضعب ىف عفشي و ‹ فقوملا لوه نم مهتءارإل قلخلا ىف عفشي هلي هناف
 نأ دس اهوخد مدعب مهضعب ىفو « اهواخد نأ دب رانلا نم جورخلاب نيسمؤملا ضعب ىف عفشيو « بلاط ىلأ
 ىف كارتشالا ربظف . امف تاجردلا عفرب مهضعب ىفو « باسح ريغب ةنجلا لوخدب مهضعب و ؛ انوه اوه ا
 « ىوارلا نم كش ( هسفن وأ « هبلق نم ) هلۆ ٠ لعأ هللاو . صلخلا نمؤملا ام مدعسأ نأو ةعافشلاب ةداعسلا
 ینو € هبلق مآ هناف ) ىلاعت هلوق ىف اک دیک أتلا ليبس ىلع كلذ ركذو « هسفن لبق نم ًاصلاخ » قاقرلا ىف فنصاللو
 « لاق نم » هلوق ىف لوقلاب هريبعتل ةدابشلا ىملكب قطنلا طارتشا ىلع ليلد ثيدحلا

 نم ناك ام ظنا : مْرَح نب ركب ىبأ ىلإ زيزعلا ردبع "نب رع بتتكو . ملا ل ےک ف - 4
 . إب لا ثيدح الإ لقت الو . ءالملا باهذو لولا سورد تخ ىناف هتک اذ ړل ہلا لوسر ثيدح
 ae ر A ع 5 ر راو ت ا
 ن العلا ان دخ ب اوس نوڪ یتح كلي ال للا ناف ٠ ل ال نم ملعب ىتح اوسلجتل و . ملا اوشمتل و

 ىلإ زيزلا دبع نب رع ”ثيدح ىنعي . كلذب راديو نب هلا ردبع نع من نب زيا دبع انثالح لاق رابجلا دبع
 » ءاماعلا ناهذ 2 لوق

 نب هلا دبع نع هيبأ نع ةورغ نب ماشه نع كلام ىتثادح لاق سوا ىلأ نب ليعامسإ شر - ٠
 نكلو ؛ دابعلا نم هع اعازهنا لولا ضيق ال هلل نإ » لوقي هلي هللا لوسر تعم : لاق صاملا نب ور
 ارا رلع رغب ١ وته أف اول ًالاَبُج اسود سانا ذختا املاع قبي ملاذإ 0 ءاملعلا ضب لولا ضيفي

 هو ماشه نع برج E E ها انثدح ئ ربثَرفلا لاق
 [ ۷۴١۷ : ىف هفرط ٠١ ثيدحلا ]

 نب ورع نب دمحم نبا وه ( مزح نب ركب ىلأ ىلإ ) ھلوق . لعلا ضبق ةيفيك ىأ ( معلا ضبقي فيك باب ) ل
 نب ربع هلمعتسا هیقف ىعبأت ركب وأو ةر دم هيب الو « ةبحص ورم هدجلو هيبأ دج ىلإ بسن ىراصضنالا مزح
 كاملا دبع وبأ هتينك ليقو ركب ىبأ ىوس مسا هل فرعي الو . هيلا بتكاذهلو اهئاضقو ةنيدملا ةرمإ ىلع زيزعلا دبع
 . كدلب ىف ىأ كدنع ىنمشكلل انه عقوو . دجت ىذلا عمجا ىأ ( ناك ام رظنا) هلق . هتينك هما ليقو ركب وبأ همساو
 نب رمع فاع ايلف ظفحلا ىلع نودمتعي كلذ لبق اوناكو . ىوبنلا ثيدحلا نر ودت ءادتبا هنم دافتسي ( هبتك اذ) هل
 ىور دقو . ءاقبإو هل اطبض هنيودت ىف نأ ىأر ءاملعلا توم ملعلا باهذ نم ىلوألا ةثالا سأر ىلع ناكو زيزعلا دبع



 5١ه ش ٠١١ ل .. ثيدحلا

 تلي هللا لوسر ثيدح اورظنا قافآلا ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك : ظفلب ةصقلا هذه ناويصا خيررات ىف عن وبأ

 . اوسلجيلو اوشفيلو ىف اعم اهرسكو اهئوكسبو ماللا نوكسو ةيناتحتلا ءايلأ مضب وه ( لبقي الد ) هلو . هوعجأف

 حتفب ( كابي ) هلق ٠ ماللا فيفختو هلوأ حتفب ملعب ىنمشكللو < ماللا ديدشتو هلوأ مضب وه ( معي ىتح ) هلوق
 ىلإ ركاسع نبا الو ةعركالو ىنهيمشكلا دنع قيلعتلا اذه لصو عقب ل ( ءالملا انثدح ) هلق . ماللا رسكو هلوأ

 لوألاو « ةياورلا هذه ىف لخدي ملو همالك نم وأ رمع مالك نم سيل هدعبام نوكي نآل لمتحم وهو ؛ ءابلعلا باهذ هلوق
 فنصملا مالك نم هتيقبف اذه ىلعو « كلذكالإ ةريثك عضاوم ىف هدجأ ملو جرختسملا ىف يعن وبأ حرص هبو « ربظأ
 ( كلام ىنثدح ) هلق . ىلاعت هتل همحر زيزعلا دبع نب رمع مالك هيلا ىبهتت | ام ةءاغ كلذ نأ نيب مث ءرمع مالك ولت هدروأ
 « أطوملا جراخ كلام نع هريغو بهو نباك كلام باحصأ هاورو « ىسيع نب نعم الإ أطوملا ىف هور, مل : ىنطقرادلا لاق

 نب ماشه ةاور نم ثيدحلا اذه رهتشا دقو . لعأ هللاو أطوملا ىف اضيأ هاور ديزي نب ناولس نأ ربلا دبع نبا دافأو

 « اهريغو رصمو ناسارخو ماشلاو نيقارعلاو نيمرح لا لهأ نم هنع اسفن نيعبس نم رثكأ ةياور نم انل .عقوف ةورع
 ىحيو « ىاسنلا ىف هثيدحو ىرهزلاو « نيحيحصلا ىف هثيدحو دملا دوسلا وبأ ةورع هيبأ نع هتياور ىلع هقفاوو

 ناب نب کلا نإ رمع ورمع نب هللا دبع نع هتياور ىلع هابأ قفاوو « ةلاوع بأ حيح ىف هثيدحو ريثك ىبأ نبا
 عادولا ةجح ىف كاذب لِي ىنلا ثيدحت ناكو « ر هدصلا نم اوحم ىأ ( اءازتتا ملعلا ضبقيال ) هلق . لسم ىف هثيدحو

 ضبقي نأ لبق للعلا اوذخ » هب ىنلا لاق عادولا ةجح ىف ناك امل : لاق همامأ ىلأ ثيدح نم ینارطلاو دمحأ هاوراك

 وع : ريئملا نبا لاق . تارم ثالث . هتلح باهذ للعلا باهذ نإ الأ : لاقف ؟ عفري فيك : ىبارعأ لاقف « عفر, وأ
 حتفب وه ( ماع قبب مل اذإ ىتح ) هلق . هعوقو مدع ىلع لد ثيدحلا اذه نأ الإ « ةردقلا ىف زئاج رودصلا نم معلا

 ل اذإ ىح » ملسم ةباور فو . املاع هللا قبي مل ىأ بوصنم املاعو « فاقلا رسكو هلوأ مضب ىليصالل و « فاقلاو ءايلا

 رذ يأ ةياور ىفو : تلق . سأر عمج نيونتلاو ةزمحلا مضب هانطبض : ىوونلا لاق ( اسوءد ) هل . « الع كرتي

 ماصتعالا ىفدوسألا ىنأ ةياور ىفو ( لع يغب ) هلق . سيئر عمج ةحوتفم ىرخأ ةزمه هرخآ ىفو « ةزمهلا حتفب اضيأ
 ىراخبلا نع ىوارلا تادايز نم اذه ( ىربرفلا لاق ) هلو . ىلوآلاك سم اهاورو « مه.أرب نوتفيف د فنصملا دنع

 « هنع لسم امجرخأ هذه ةييثق ةباور ظفلو . كلام ثيدح ىنعمب ىأ ( هوحن ) هلق . ةليلق ىهو ‹ ديناسآلا ضعب ىف
 نم مذو ةيقيقحلا ةسايرلا ىه ىوتفلا نأ هيفو « ةلوجلا سيئر“ نم ريذحتلاو « للعلا ظفح ىلع ثحلا ثيدحلا ذه نو

 نوكيسو . ءاشيام لعفي سالا هتلو « دمت نع نامزلا ”ولخي لوقلا ىلع روبمجا هب لدتساو . لع ريغب الع مدقي

 ىلاعت هللا ءاش نإ ماصتعالا باتكىف دوع ةلأسملا ىف انل

 ا ل

 ؟ للملا ىف ةدح ىلع موي ءاسنلل لم له صاب - ۳۹
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 موب نةدعوف . كفا نم اموي انل لمجاف « لاجل كيلع انَبنَع هلي ئنال هاسنلا تلاق : ئرذملا ديعَس ىبأ نع
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 ملعلا باتك - ۱۹٦ ٣

 نينثاو : لاقف ؟ نيتثاو : ةأرما تلاقف . « رانلا نم
 | ۷۴٠١ < ۱۲4۹ : ىف هافرط ٠١١ ثيدحلا ]

 . كلذ لجال عفرلاب موي امهدنعو « هلوأ مضب « لمح د ةعركو ليصاللو « مامإلا ىأ ( لعجي له باب ) هلق
 اک ةفوذحلا واولا نع ضوع ءاحلاو « نهدحو ةيحان ىأ ةففحلا ةلمبملا لادلا حتفو ةلمهملا رسكب ( ةدح ىلع) هلق

 نيقابللو « رذ ىبأل اذك ( ءاسنلا لاق ) هلق . سايإ ىبأ نبا وه ( مدآ انثدح ) هلق . دعولا نم ةدع ىف اولاق

 ىأ (انل لعجاف ) هلق . هلعاف هنآل مضلاب « لاجرلا » و ةدحوملا حتفب « انبلغ » و . زئاج امهالكو « ءاسنلا تلاق ه

 هل . هرايشخا ىلإ كلذ در دارملاو ‹ لعجاب ةقلعتم ةيئادتبا نمو . همزال هلال لعجلاب هنع ربعو . انل نيع

 وحلب ةريره ىلأ نع هيبأ نع اص يأ نب ليس ةياور ىف عقوو . نهظعوف نب.قلف هدعوب نوف ريدقتلا ( نهظعوف )

 هب رومأللا فذح وأ « ةقدصلاب ىأ ( نهرمأو ) هلق . نيثدخ نماتأف « ةنالف تيب نكدعوم » لاقف ةصقلا هذه
 . ةأ مال ةفص مدقن هلوقو . اظفل ةدئاز « نم ه و ةأ ما نمام ىليصالل و « ( ةأ ما نك-نمام ) وق . ميمعتلا ةدارإل

 . باجح امل لصح ىأ ةمات ناك برعتو عفرلاب « باجح » ىليصاللو . ( اباجح ) ميدقتلا ىأ ( اهل ناك الإ ) هل

 تلاقف ) هلق ٠ دالوألا ىأ اوناكالإ ماصتعالا ىف هلو . مدقت ىلا سفنألا ىأ امل نكالإ زئانجلا ف فنصمللو

 « ثينأتلا ءات ةدايذب « نيتتثاو » ةعيركل و ( نينثاو ) هلق . زئانجلا ىف هحضونس اک اهريغ ليقو « ملس مآ یه ( ةأرما

 نع تل أسف لضفلا ف تعمطو رصحلا تمهف اهئأكو < قيقلتلا فطعلا ىمسيو ةثالث ىلع فطعلاب بوصنم وهو

 دحاولا ميدقت ىف مالكلا زئانجلا ىف ىتأيسو « ال وأ ةثالثلاب قحتلي له نينثالا كح

 نع ىناهّبصألا نب نحرا دبع نع ةيْمش انت دح لاق ردع انت دح : لاق راقب نب دمع شتم -

 اذهب لَم ّئىنلا نع ئرذدلا دیس ىبأ نع ناوک د

 « ملا اوفلي ل ةثالث » لاق ةريره ىبأ نع مزاح ابأ تمم لاق ىاهبصألا نب نمحرلا دبع نعو
 [ ٠٠١٠١ : ىف هفرط ٠٠١ ثيدحلا ]

 « لوألا ةياورلا ىف مهملا قاهيصالا نبا ةيمسن امهادحإ : نيتدئاف دانسإلا اذهب دافأ ( راشب نب دم ىتدح ) هلق

 نأ لبق !وتام مآ ىعملاو . مثالا ىأ « فحلا غواب مدعب دييقتلا امف داز ىلا ةريره ىبأ قيرط ةدايز ةيناثلاو

 مهلع نزحلا نوكيف قوقع كاذ ذإ مهلا بسنيال هنأ هيف رسلا نأكو « غولبلا دعب بتكي امنإ مثالا نال « اوغلبب

 لافطأ نأو . دعولا زاوج هيفو « نيدلا رومأ عت ىلع صرحلا نم ةباحصلا ءاسن هيلع ناكام ثيدحلا فو . دشأ
 هيلع صيصتتلا ىتأيس اک ءاسنلاب كلذل صاصتخا الو « رانلا نم هابجح نادلو هل تام نم نأو « ةنجلا ىف نيملسملا

 ىأ هلثم هريدقت فوذحم ىلع فطعلا «لاقو » هلوق ىف واولاو « عوفرم ةريره بأ ثيدح : ( هيدنت ) . زئاسنجلا ىف

 لصاحلاو . « نمحرلا دبع نع ه الوأ هلوق ىلع فطعلا « نحرلا دبع نعو » هلوق ىف واولاو « ديعس ىنأ ثيدح لثم

 قلعم هنأ معز نم موو ‹ لوصوم وبف « نيدادسإب نمحرلا دبع نع هور ةبعش نأ
 كاما رد وام خو

 هف رعي ىت> مجارف اثيش موس نم ساپ -- ۵
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 بسوح نم » لاق إب 'ىنلا نأو فردت ا ا تناك هلي ا 0 جوز

 كلذ ام إ » لاق : تاق 4 ًاريسَي اباسج ساع فاوسف )ل ىلاعت هنا لوق لوا: تلف ةشئاع تلاق « َبّذع

 « كله باميلا شقو نم نكسلو « ضرَلا
 ]۴۷ < 10۴۹ , ۹۴۹£ : ىف هفارطأ ب ٠۰۴ ثيدعلا ]
 ليصالل و . هنم هعمس ىذلا عجار ىأ ( هعجارف ) هلق . همهفي لف رذ وبأ داز ( ائيش عمس نم باب ) هل

 « عقلي ىنلا ةشئاع ةعجارم كردي مل ىعبات ةكيلم بأ نبأ نال , لاسرإلا هل وأ رهاظ ( ةشئاع نأ ) هلق . هيف عجارف
 ةيضاملا ةروصلل اراضحتسا عراضملاب ىتأ ( عمست ال تناك) هلق . « تلقف ةشئاع تلات  هلوق ىف دعب هلصو نيبت نکل
 فاقلاب ( شقون ) هلوق . نازيملا ىلع سانلا ضرع ىأ ( ضرعلا ) فاكلا ركب ( كلذ امثإ ) هلق . امققحن ةوقل
 « ءافيتسالا ىف ةغلابملا انه دارملاو ٠ اهجرختسا اذإ ةكوشلا شقن هنمو « جارختسالا اماصأو ةشقانملا نم ةمجعملاو

 ةمحرلا عقت مل نإو « لوبقلا ىلع ةفوقوم دبعلا تانسح نآل « باذعلا قاقحتسا ىلإ ىضفي باسحلا ريرحت نأ ىنعملاو

 ةشئاع دنع ناكام ثيدحلا ىفو . OE ا ا و
 « ةرظانملا زاوج هيفو . معلا ىف ةعجارملا نم رجضتي نكي مل رل ل ىنلا نأو « ثيدحلا ناعم مهفت ىلع صرحلا نم

 هنع ةباحصلا ىل ايف لخدي مل اذه لثم نع لاؤسلا نأ هيفو . د ل و ا

 وحن عقو دقو « ءىث نع لِي هللا لوسر لأسن نأ انيهن انکو سن أ ثيدح ینو ( ءايشأ نع اولأستال إب ىلاعت هلوق ىف
 هللا سيلأ : تلاق « ةبيدحلاو ًاردب دبش نم دحأ رانلا لخديال د تعمس امل اهنأ ةصفح ثيدح ىف « ةشئاع ريغل كلذ

 نيذلا ) تلزت ا ةباحصلا لأسو « ةبألا  اوقتا نيذلا ىجنت مث ل هلوقي تبيجاف ( اهدراو الإ متم نإوإب لوقي

 E . كرشلا لظلاب دارملا نأب اوبيجأف ؟ هسفن لظي مل انيأ : ( لظب مہناعإ اوسبلي ملو اونمآ
 نم اذه لثم عقي ملو . صاخ أ اهنم لك ىف داملا نأ مهل حضوأف « لظلاو دورولاو باسحلا ىف مومعلا روبظ ثالثلا

 مذ نم درو ام لمحيف « ىبرعلا ناسللاب مهتةرعمو مهمبف لاكل كلذو « هروبظو لاؤسلا هجوت عم اليلق الإ ةباحصلا

 (ةئتفلا ءاغتبا هنم هباشتام نوعبتيف غيذ ممول ىف نيذلا امأف إلىلاعت لاق اک اتنعت لأس نم ىلع تالكشملا نع لأس نم
 غيبص ىلع رمع ركنا مث نمو « مثورذحاف هللا ىم نيذلا مهف كلذ نع نولأسي نيذلا متيأر اذاف » ةشئاع ثبدح ىو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ماصتعالا باتكىف هلك اذه حاضيإ ىتأيسو « هبقاعو كلذ لثم نع لاؤسلا نم رثكأ ءارامل
 ىلاعت هللا ءاش نإ هدانسال ىنطقرادلا داقتنا لع مالكلا اذكو « قاقرلا باتكىف هبقاب یتأیسو

 ا ى لا نع 6 هلاق : بماغلا دهاشلا ديلا ململ بسا - ۷
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 ردا باك« ظ ل
 اعإَو ؛مل ندي لو لوس نِذأ دق هللا نإ : اولونق ابف هل هلا لوسر لاتقل صخر دحأ ناف . ةرجش اهب

 ليقف . « بئافلا دهاشلا ملو « سألب امتمزك مويلا اهتمْرُ تاع مل ءراهن نم ةعاسابف یل نأ

 ةيراع_ ااف الو « مكب اف الو « اييماع يمي ال ء ميرتش ابأ اي كم هلأ نأ : لاق ؟ ودرع لاق ام : مث یل
 [ 255868 « ۱۸۴۲ : ىف ءافرط ٠١4 ثيدحلا ]

 ىأ ‹ رضاحلا انه دهاشلاب دارملاو « اضيأ بوصنم بئاغلاو عفرلاب دهاشلاو بصنلاب ( معلا غلبيل باب ) هلو

 ىأ ( سابع نبا هلاق ) هلق . ركذلا ىف مدق نإو ىناثلا لوعفملا لعلاو لوألا لوعغمل ا هنآل « باغ نم رضح نم غلبيل
 « لعلا فذح هريغ ةياورو هتياور ىف وه امنإو ‹ ةروصلا هذ سابع نبا ثيدح قرط نم ءىش ىف وه سیلو هآور

 ديعس نب ورمعو « روش ا ىباحصلا ىعازخلا وه ( يرش ىنأ نع) هلق . لعلاوه هغيلبتب رومأملا نآل ىم اب دارأ هنأكو

 نيعباتلا نم ناك الو ةبح هل تسيل و « قدشالاب فرعي ىومآلا ىشرقلا ةيمأ نب ىصاعلا نب ديعس نب ىصاعلا نبا وه
 ةعيابم نم عنتما هنوكل ريبزلا نب هللا دبع لاتقل ةكم ىلإ شويجلا لسري ىأ ( ثوعبلا ثعبي وهو ) هلق . ناسحاب

 دبع ةيواعم نأ اهصخامو « ةروشم ةصقلاو « ةنيدملا ىلع ديزي ىلاو ورمع ناكو « مرحلاب مصتعاو ةبواعم نب ديزي

 توم لبق تاف ركب ىبأ نبا امأف ٠ رييزلا نباو ىلع نب نيسحلا الإ سانلا هعيابف ٠ ةيواعم نب ديزل هدعب ةفالخلاب
 هوميابيل هايإ مهئاعدتسال ةفوكلا ىلإ راسف ىلع نب نيسحلا امأو « هييأ توم بقع ديزيل عيابف رع نبا امأو « ةيواعم

 أي ةيواعم نب ديزي ناكف « كم مآ ىلع بلغو تيبلا ذئاع ىمسي و مصتعاف رييزلا نبا امأو « هلتق ببس كلذ ناكف
 . ةفالخلا نم ديزي علخ ىلع اوعمتجا ةنيدملا لهأ نأ كلذ رخآ ناك-ذ « شويجلا هيلا اوزهحي نأ ةنيدملا ىلع هءارمأ

 مزجلاب ( كثدحأ ) هلو . مملوبقل ىعدأ نوكيل روجلا ءاسمأ ىلع راكنإلا ىف فطلتلا نسح هيف ( ىل نذئا )هلق

 ىف بطخ هنأ ىأ بصنلاب ( دفلا ) هلق . حلا هلا دح وه لوقملاو ؛ لوقلل ةفص ( ماق ) هلق . مالا باوج هنآل

 . ةطساوب هذخأي مل هنأو هيف تبثتلاو هظفح ىف غلاب هنأ دارأ ( حلا ىانذأ هتعمس ) هلق . ةكم حتف نم ىناثلا مويلا
 ىأ مضلاب ( سانلا اممرع ملو ) هلق . الوق هلوق ىلع دئاع « هب ملكت  هلوق ىف ريمضلاو « اديكات ةينثتلاب ىتأو

 ؛ مدلا بص وهو « امم ىحو ءافلا ركب ( كفسي ) هلق « سانلا حالطصا نم ال هللا نم ىحوب ناك اهميرحت نأ
 عطقي ىأ لادلا حتفو ةمجعملا داضلا رسكب ( دضعي الو ) هلق . اف ىلمتسسللو ( اب ) هلو . لتقلا هب دارملاو

 قسن نآل تافتلا « ىل » هلوق ىفو . ةزمملا عضب ىور « هتا ىأ ( ىل نذأ امنو ) هلق . سأفلاكةل وهو دضعملاب

 نم دمحأ دنسم ىفو . حتفلا موي هب دارملاو « نامزلا نم ارادقم ىأ (ةعاس ) هلق . هلوسرل ىأ هل نذأ امنإو مالكلا

 عطق ال لاتقلا هيف هل نوذأملاو « رصعلا ىلإ سمشلا عولط نم ناك كلذ نأ هدج نع هيبأأ نع بيعش نب ورمع قيرط

 هم ىأ ةمجعم لاذ هرخآو هلوأ ةانثملا ضب ( ذيعنال ) هلق . كباوج ىف ىأ ( ورمع لاقام ) هلق . رجشلا
 اليك همم مصتمي مد هيلع اباه ىأ ةددشملا ءارلاو ءافلاب ( اراف الو ) ِهِلِق . هيلع دحلا ةماقإ نع ىصاعلا مصمنال

 « ىلمتسملا ةياور ىف اهريسفت تبث اذكةقرسلا ىنعي ةدحوم مث ءارلا ناكسإو ةمجعملا حتفب ( ةيرخم ) هلق . هنم صتقي

 قح هرهاظ مالكب یتأو باوجلا ىف وربع ©2) قدشت دقو . ةقرسلا حتفلاب و « داسفلا مضلاب ةيرخلا : لاطب نبا لاق

 نايلا يف هقدشتل « قدشالا 0 يمسي ناك ورمعو « ضايرلا ةطوطخع نم جحصنلاو e فرصت 0 ةقباسلا تاعبطلا يف )3(
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 وهو « صاصقلا ةماقإ نم عنمتال اهنأب هباجأف ةكم ىلع برحلا بصن هيلع ركن أ ىباحصلا ناف  لطابلا هب دارأ نكل
 « حلا باتكى ثيدحلا اذه ثحابم ركذنسو ؛ كلذ نم ءىث هيف هيلع بحي !سمأ بكت ري مل رييزلا نبا نأ الإ حح
 ىلع ءانثلاو دما ميدقتو « ةكم فرش ثيدحلا فو . ىلاعت هللا ءاش نإ مرحلا ىف لاتقلا ف فالتخالا نم هيف ءاللعلل امو

 عوقوو « هب هصيصخت تبث ام الإ محلا ىف هعم نيملسملا ءاوتساو إب لوسرلا صئاصخ تابئإو ‹ دوصقملا لوقلا

 نفك ىلأ نا نع ردم نم بوبا نع واڪ انم دح لاق باهرا دبع نب هللا يع اشو ل 6.٠
 "کیل  يّضارعأو لاق هَبحأو : دع لاق  ميلاومأو اكءامد ناف » لاق هِي ینا 2 یا
 ٌلوسر َقَدَص : لوقي لمع ناكو , « بئاغلا کنم دهاشلا مكي الأ . اذه "كرهت ىف ءاذ "مياة ار
 نیت تشل لهالا » كلذ ناك« هلي لا

 «ىنممشکلاو لمتسلل اذك( ةركب ىبأ نبا نع) نيريس نبا وه ( دمع نع ) هلق . ديذ نبا وه (دامح انثدح ) هو
 « ةركب نأ نب دمع نع ه ةباور ىفو « ةركب ىبأ نم عمسي مل ادج نآل امطقنم راصف نيقابلل ةركب أ نبا نع طقسو

 نع دمج نع » ىرخأ قيرط نم ملا باتك ل ئاوأ ىف ثيدحلا اذه مدقت دقو « اهنم تطقس « نع, نأكو أطخ یو
 مهضعي نع هطاقساب ةءارب ةروس ريسفت ىف دنسلا اذهب ىتأيسو « باوصلا وهو « هيب أ نع ةركب ىلأ نب نمحرلا دبع
 ىنلا ركذ) هلق . قالا ءدب ىف ىتأيو « عملا دنع « ةركب ىنأ نبا نع ه هيفو یلامآ هللا ءاش نإ كانه هيلع هبنأسو
 هلوق هتلمج نمو همالك نم ایش إب ىنلا هيف ركذ ثيدحب ثدح هنأكو « كانه هبيجوت انمدق دقو راصتخا هيف ( لي

 نبا اهلاقأ « كضارعأو د هلوق ىف كش هنأك (هبسحأ ) هلۆق . نيريس نبا وه ( دمع لاق ) هلق . ا « مءامد نا »
 لوق نم اذه ( تغلب لهالأ ) وق . فطعلاب ةبوصنم ىهو اهب مزجلا لملا لئاوأ ىف مدقت دقو ال مآ ةركب ىلأ
 وه اذه <« كيدحلا ءانثأ ىف « كلذ د هلوق ىلإ ¢ دمحم ناکو « هلوق ضرتعاو 0 ثيدحلا ةليكن وهو < هع ىنلا
 ىلاعت هللا دنع معلاو . هادعام ىلإ تفت الف دمتعملا

 اک وبلا ىلع بذك نم ما اپ - ۸ هناا هد مسودة
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 : لوقي شارح نب عبر تعم لاق ٌروصنم ىبربخأ لاق ةبعش ان ربخأ لاق دعجلا نب لع اشو - ۹ ت
 «رانلا جلل لع ب دک نم هتاف « لعاوبذكت ال » ملي ئنلا لاق : لوقي ًايلع تعم

 دافتسم وه امل « مثإلاب حرصت بابلا ىف ىتلا ثيداحألا ىف سبل ( لب ىنلا ىلع بنك نم مثإ باب ) لوق
 ىعبرو « ريغص ىعبات وهو ء ىفوكلا رمتعملا نبا وه ( روصنم )هو ٠ همزال هنإل كلذ ىلع رانلاب ديعولا نم
 نبا وه (ايلع تعمس) لوق . نيعباتلا رابكن م وهو هلوأ ةلمهملا رسكب شارح هوبأو « ةدحوملا ناكسإو هلوأ رسكب

 هانعمو « بذكلا نم عون لك ىف قلطم < بذاك لك ىف ماع وه ( ىلع اوبذكت ال ) لوق . هنع هللا ىضر بلاط ىبأ

 اورد امو « هتعيرش ديأتل كلذ انلعف لب هيلع بذكن مل نحن : اولاقو بيهرتلاو بيغرتلا ف ثيداحأ اوعضوف ةلوجلا نم



 معلا باتک ۔ 0.8 ٣

 باجبإلا ىف ناك ءاوس ةيعرشلا ماكحألا نم كح تابثإ هنال « ىلاعت هللا ىلع بذكلا ىضتقي لقي ملام رب هليوقت نأ

 عضو اوزوج ثيح هيماركلا نم كلذ فلاخ نمم دتعي الو . هوركملاو مارحلا وهو امهلب اقم اذكو « بدنلا وأ

 ةغللاب لج وهو « هيلع ال هل بذك هنأب جتحاو ةئسلاو نآرقلا ىف دروام تيبثت ىف بيهرتلاو بيغرتلا ف بذكلا

 نبا ثيدح نم رازبلا هجرخأ ام ىهو تبثت مل ةدايز نم ثيدحلا قرط ضعب ىف درو اب مهضعب كسم و . ةيبرعلا

 ىطقرادلا حجرو « هلاسرإو هلصو ىف فلتخا دقو «٠ ثيدسحلا « سانلا هب لضيل ىلع بذكن م » ظفلب دوعسم

 ةلعلل هيف ماللا تسيلف هتوبث ريدقت ىلعو « فيعض دنسب ةرم نب ىلعي ثيدح نم ىرادلا هجرخأو « هلاسرإ كاج لاو

 ىلإ هرمأ ل آم نأ ینعملاو ( سانلا لضيل ابذك هتلا ىلع ىرتفا نم لظأ نف ]إل ىلاعن هلوق رسف اک ةروريصلا لب
 اناعضأ ابرلا اولك أت ال إل ىلاعت هاوقكهل موبفم الف ركذلاب مومعلا دارفأ ضعب صيصخت نم وه وأ . لالضإلا

 وه امم ] تايآلا هذه ىف لالضإلاو ابرلا ةفعاضمو دالوألا لتق ناف ( قالمإ نم دالوأ اولتقت الو - ةفعاضم

 مزال نال < بذكلا نع اببسم جولولاب رمألا لعج ( رانلا جايلف ) هلق . كىملا صاصتخال ال امف مالا ديك أتل

 نم ملسم ةياور هديؤيو « ربخلا هانعمو رمآلا ظفلب وه وأ هيلع بذكلا هيس رانلا جولوب مارلإلاو مازلإلا رمآلا

 بذكلاا » لاق روصنم نع كيرش قيرط نم هجام نبالو «رانلا جلي ىلع بذكي نم » ظفلب ةبعش نع ردنغ قيرط
 «رانلا - لخدب ىأ ۔ جوب ىلع

 نع 0 ن هل رلبع نب صاع نع دا دش نب مماج نع بنش ان دح لاق ديل ولا ا اشم 2

 مل ىفإ امأ : لاق . نالفأو نالف تح اك هلي هللا لوسر نع ندع” كممْنأ ال ىلإ : ريال ةتلق : لاق ويب
 « رانلا نم هدم أوتيلف لع ب ذك نم » لوقي همم نکو « هكر افأ

 هنأ امها دحإ ناتفيطل دانسالا فو . ريغص ىعبات فوك( دادش نب عماج ) و ىسلايطلا وه (ديلولا وبأ اندح ) هلق

 نع بالا ةياور صوصخ ءاب الا نع ءانب لا ةباور نم هنأ امهيز اث . ىلا نع ىناحس هیورب ىعبات نع ىعبات ةباور نم

 اک ) هلوق لمشيل امطوعفم فذح ( ثدحت ) وق ٠ ماوعلا نبا ىأ ( ريبزال تلق ) هلق . فينصتلاب تدرفأ دقو دجلا
 فورح نم ىهو ةففخلا ميملاب ( امأ ) هلق . دوعسم نب هللا دبع هجام نبا ةياور ىف امهنم ىمس ( نالفو نالف ثدحي

 بلغألا ىفدارملاو « تيلسأ ذنم » ليعامسالا داز مل هللا لوسر قرافأ مل ىأ ( هقرافأ ل ) ةزمهلا رسكب (ىنإ ) و هيبنتلا

 مالكلا اذه دروأ امن ]و . ةئيدملا ىلإ ترجم لاح ىف مل ىنلا عم نكي مل اذكو « ةشبحلا ىلإ ريبزلا رجاه دقف الإو

 نم هيشخام كلذ نم هعنم نكل « ثيدحتلا ةداع همزالو « عاملا ةمزالملا مزال نآل < لاؤسلل هيجوتلا ليبس ىلع

 رخآ هجو نم بسنلا باك ىف راكب نب ريبزلا هجرخأ دقو . « نكل » هلوقب ىتأ اذهلو « هركذ ىذلا ثيدحلا ىتعم

 كلذ نع ىأ « هتلأسف » رييزلا ةءاور ةلق ىنعي « كلذ ىنانع د لاق ريبزلا نب هللا دبع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع

 تنب ةئمآ همأو « ىتع ةحيدخ هتجوزو « ىأ هتمعو « تللعام محرلاو ةبارقلا نم هنيب و ىنيب ناك « ىنباي : لاقف »

 هتعمس ىنكلو « هدنع ةشئاع اهتخأو « كمأ ىدنعو « ةرهز نب فانم دبع یبا بيهو تنب ةلاه قدجو بهو

 ردنغ قيرط نم ىليعامسإلا هجرخأ اذكو « ادمعتم » هيف سيل ىراخبلا هاور اذک ( ىلع بذكن م ) هلق . لوقب
 اذكو , ادمعتم » هيف دازو هقيرط نم هجام نا هجرخأو « ةروكذملا راكب نب ريبزلا ةياور ىف اذكو « ةبعش نع



 ۲۰١ ۱۹ <۰۷ عيدلل

 هللا دبع نع يرخأ يتب رط نم ىرادلا هجرخأ دقو . ةبعش ىلع هيف فالتخالاو « ةبمش نع ذاعم قيرط نم ليعاعسالل
 رايتخا نم هيلا بهذ ام ىلع ثيدحلا اذهب ريبزلا كسم فو . دمعلا ركذي ملو « ابذك ىع ثدح نم » ظفلب ريبرلا نبا

 ءىطخماو <« طخ مأ ادمع ناك ءاو. هيلع وه امال ىلع .ىثلاي رابخإلا وه بذكلا نأ ىف مصاللا ليلد ثيدحتلا ةلق

 مآب مل نإو هنآل ؛-رمشي ال وهو أطخلا ىف عسقي نأ راثكإلا نم ىثخ ريبزلا نكل عامجإلاب موثأم ريغ ناك نإو
 أطخ هنأ رعشيال وهو هنع لمحل أطخلاب ثدح اذإ هقثلاو « أطخلا هنظم راثكإلا ذإ راثكإلاب ماي دق نکل أطخلاب

 ًأطخلا ىف عوقولا راثك إلا نم ىثخ نف  عراشلا هلقي مل ام لمعلل ايس نوكيف « هلقنب قوثولل ماودلا ىلع هب لمعي

 نانا: كولا نم راثك إلا نع ةباحصلا نم هريغو ريبزلا فقوت مث نف « راثكإلا دمعت اذإ مثلا هيلع نمؤيال

 لف اولثسف مدنعام ىلإ جيتحاف مهرامعأ تلاط وأ « تيثتلاب مهسفنأ نم نيقئاو اوناك مهنأ ىلع لومحف مهنم رثكأ

 هذخم اذإ ناكملا لجرلا أوبت لاقي « الزنم هسفنا ذختيلف ىأ ( أوبقيلف ) هلق . منع هللا ىضر . نايتكلا مهن

 . كلذ شا هأوب ىأ كلذ لعاف ىلع ءاعد وأ « ملا نعم ا دي دهتلا ىنعمب فأر اضيأ زخلا نعم سمأ وهو « انكس

 : لاق , اذيك هيلع مزاي و ءوبتل اب هسفن رمأيلف بذاك نم ىنعملاو « هتقيقح ىلع سالا نوكي نأ لمتح : قامركلا لاتو

 ىلإ ة راشإإ هيف : ىيطلا لاق « رانلا ىف تيب هل ىب د ظفلب رمع نبا نع حيحص دانساب دمحأ هاور دقف « اهالوأ اهلوأو

 ءوبتلا هئارحي دصقيلف دمعتلا بذكلا ىف دصق هنأ ك ىأ . هئارجو بنذلا ىف دصقلا ىنعم

 وي دحأ نأ قمتي ها: نا لاق ولولا ردبع نع ثراولا دبع ان دح لاق رم وبأ شرو - ۸

 | « رانلا نم همم أومكيلف ذك رع دمت نم » لاف قلي ىنلا نأ اريثك ید
 . «٠ بيهص نبا وه زيزعلا دبعو « ديعس نبا وه ثراولا دبعو « دعقملا ىرصبلا وه ( رمعم وبأ انثدح )هلق

 ( ل ىنلا نأ ) هلق .ةرثكلاب هفصو اذملو « ثيدحلا سنج هب دارملا ( اثيدح ) هلق . نويرصب هلك دانسإلاو

 هلال راثك إلا ظفلب حرص اذهلو « ريبزلا هنم ىشخ اع سنأ ىشخ امنو « ىنعنمب لعاف هال عفرلا لح ىف هدمب امو وه

 هال نيرثكملا نم سنأف كلذ عمو « زارتحالل منم ليلقتلا ناكف « هيف هعوقو نمأيال ىحلا لوح ماح نمو <« ةنظم

 فاعضأ ناكل هدنع ام عيمجم ثدح ول هنأب عمجمو . ناتكلا هنك< لو هانمدق اک هيلا جيتحاف هتافو ترخأت

 نأ ىتخأ فأ الواو لرش. املأ تعما نمره ىلوم  ةيناقوف ةانثمو ةلمهمب - باتع ةياور ىف عقوو . هب ثدح ام

 هققحن ام الإ ثدحي ال هنأ ىلإ راشأف « دانساب دحأ هجرخأ ثيدحلا « م هللا لوسر اهلاق ءايشأب كنثدحل .ىطخأ

 « ءىطخأ نأ الول د هلوقب كلذ ىلإ راشأف ظفللاب ةياورلا ىلع ظفاحم ناك هنأ ىلع ممضعب هلحو . هيف كشيام كرتيو

 كلذ هتاياور ىف دجو دقو « احيرص هنع بيطخلا هجرخأ اک ىنءملاب ةباورلا زاوج سنأ نع فورعملاو « رظن هيفو

 ىف ةرك وه (ابذك ) هلق . ماعطلا ريثكت ةصق ىفو « ءوضولا دنع ءاملا ريثكت ةصق ىفو « ةلمسبلا ف ثيدحلاك

 بذكلا عاونأ عيمج معيف طرشلا قايس

 لوقي إب تلا تمس : لاق هَدَس نع ديب ىبأ "نب دیک اند لاق هاربا ن کم ااو ۹

 «رانلا نم هدف أوَبنيلف "لف ملام لع لب نعد

 رشع ةعبم نم عم « ىراخبلا خويش رابك نم وهو « مدقت اک بسنب سیلو مما وع ( یکم ا انئدح) هلو
 ىرالا ف # ١ ج 8-- م



 قع ا |
 ثيدحلا اذهو . مب ىنلا بحاص عوك الا نب ةباس ىلوم وهو « انه روكذملا ديبع ىبأ نب ديزي مهنم نيعباتلا نم اسفن
 هلق ٠ اًثيدح نيرشع نم رثكأ تغلبف تدرفأ دقو <« تايئالثلا نم ىلعأ هيف سيلو « ىراخبلا ىف عقو الث لوأ
 لوقلا ركذو زئاج وهو دئاعلا فذخ هلقأ ملائيش ىأ (لقأ ملام )هلق . طرشلاب مزج امنو لوقي هلصأ ( لقي نم )
 نيقب اسلا سن أو ريبزلا ثيدح مومع ىف لعفلا لخد دقو عانتمالا ةلع ىف امهك ارتشال كل ذك لعفلا کحو رثكألا هنا
 لاق لوقي نأ نيب كلذ ىف قرف الف ةملس ثيدح دعب هركذ ىذلا ةريرهىلأ ثر دح امبلثمو هيلع بذكلا ظفلب امهريبعتل
 باجأو . ىنعملاب ةياورلا عمم نم ظفللا اذه رهاظب كسمم دقو « هلعف وأ هلاق نكي مل اذإ اذدك لعفو اذك ميلي هللا لوسر
 ملعأ هللاو . هتيولوأ ىف كشال ظفللاب ناينإلا نأ عم محلا ريغت بجوي ظفلب نابتإلا نع ىبنلا دارملا نأب هنع نوزيجلا

 للي لا نع ةريّره یبا نع حلاص ىبأ نع نيِصَح ىبأ نع ةناوع وبأ انثّدح لاق یسوم ازم - ٠
 ف لشن ال راطيشلا ناف «ىنآر دقف مانأل ا و قينكب اونتكت الو « یاب امسا » لاق
 1 جراب لو هدم ا انفك نک رو روس

 ۰ ]1۹۹۴ ۹۷ < 11۸۸ , ۳۰۴۳۹ : ىف هفأرطأ ۱۱۰ ثیدحلا ]

 وبأو « لوألا حوتفم نيتلمبمي وه ( نيصح ىبأ نع )هلوق . کذوبتلا ليعامسإ نبا وه ( ىسوم انثدح ) وق
 هيلع مالكا أبو « هجولا اذه نم بدآلا باتك ىن هماتب ثيدحلا اذه فلؤملا ركذ دقو . نامسلا ناوكذ وه حلاص
 فاؤملا هقاس امن إو ٠ بابلا دوصقم ىهو ةريخألا ةامجا ىلع هل هتياور ىف ملم ”رصتقا دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ هيف
 . لعأ ىلاغتو هناحبس هتلاو . مانملاو ةظقيلا هيف ىوتسي قب ىنلا ىلع بذكلا نأ ىلع هبنيل هتداعك هرصتخ ملو هماټ
 هب زاتما ىذلا اف , رانلاب اهبلع دعوت دق ىصاعملاو < هريغو حالصإلا ىف ىثتسا ام الإ ةيصعم بذكلا : ليق نإف
 بذكلا نأ امهدحأ : نيمجو نم هنع باوجلاف ؟ هريغ ىلع بذل نم ىلع ديعولا نم مب هللا لوسر ىلع بذاكلا
 « هدعب نمو نيمرحلا مامإ هنبا هفعض نكل « ىنيوجلا دمت وبأ خيشلا وهو « معلا لهأ ضعب دنع هدمعتم رفكي هيلع

 وأ مارحلا كلذ لالحتسا نع كفنيال الثم مارح ليلحت ىف هيلع بذاكلا نأب هبجوو « هرايتخا ىلإ ريثملا نبا لامو .
 هنأ ىلع روهجباو « نعال رظن هلاق ايفو . رفك ر فكلا ىلع لاو « رفك مارحلا لالحتساو ؛ هلالحتسا ىلع لجل ا
 . الو « اقرتفاف ةريغص هريغ لع بذكلاو ةريبك هيلع بذكلا نأ ىناثلا باوجلا . كلذ لح دقتعا ذإ الإ رفكي ال
 ؛ ءاوس امهتماقإ لوط وأ ادحاو امهرقم نوكي نأ هريغ ىلع بذك وأ هيلع بذك نم قح ىف ديعولا ءاوتسا نم مزلي
 الإ « هريغ الزنم هل لمحت مل هنا اهنم جرخمال هنأ هرهاظ لب « امف ةماقإلا لوط ىلع « أوبتيلف » ملي هلوق لد دقف
 نيبو هيلع بذكلا نيب مقلب ىنلا قرف دقو « نيرفاكلاب صتخ ديب ألا دولخ نأ ىلع تماق ةيعطقلا ةلدألا نأ
 ركذنسو ,ددحأ ىلع بذكك سيل“ ىلع ابذك نإ » لوقي ثيح ةريغملا ثيدح ىف زئانجلا ىف أيس ا هريغ ىلع بذكلا
 بتر : ( هیبت ) . ال وأ لبقت له هيلع بذكلا دمعت نم ةءوت ىف فالتخالا هيف ركذنو « ىلاعن هللا ءاش نإ كانه هثحابم
 قوت ىلع لادلا ريب زلا ثيدح ىن و ٠ بابلا دوصقم هيفو ىلع ثيدحم أدب هنآل انسح اييترت بابلا ثيداحأ فئصملا ,
 ىلإ ىضفملا راثكالا نم ناك امن مهعانتما نأ ىلع لادلا سفأ ثيدحي ثاثو « هيلع بذكلا نم مزرحتو ةباحصلا '

 ميرحت ءاوتسا ىلإ ةراشإلا هيف ىذلا ةريره أ ثيدح متخو ., خيلبتلاب نورومأم منال « ثيدحتلا لصأ نع ال أطخلا |



E تيدملا ١١١ 

 اضيأ « ىلع بذك نم ١ ثيدح ىراخبلا جرخأ دقو . مانملا ف وأ ةظقيلا ىف هنم عامسلا ىوعد تناك ءاوس هيلع بذكلا

 نمو « ليئارسا ىب رابخأ ىف وهو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نمو « زئانجلا ف وهو ةريغملا ثيدح نم
 ىلع هعم سم قفتاو . احيرص رانلاب ديعولا ظفلب وه سيل نكل « شيرق بقانم ىف وهو عقسالا نب ةلثاو ثيدح

 ريف ىفاضيأ حصو « اضيأ ديعس ىنأ ثيدح نم لسم هجرخأو « ةريغملاو ةريره ىبأو شنو ىلع ثيدنح جيرخت
 ديناسأب دروو < مقرأ نب ديزو راجو ةداتق ىبأو رمع ناو دوعسم ناو نافع نب ناثع ثيدح نم نيحيحصلا

 لبج نب ذاعمو صاقو بأ نب سو ارا نب ديمو اور نشو قادم ن ل يدع نم نان

 قراطو جيدخ نب عفارو نايفس ىنأ ن ةيواعمو ىسرافلا نالسو سابع ناو نيصح نب نارمعو رماع نب ةبقعو

 ةثالث ] ءالؤبف « ةشئاعو قفاغلا ىموم ىبأو ةفاصرق ىنأو ةمامأ ىنأو ةطفرع نب دلاغو ديزي نب بئاسلاو ىعجتالا

 نبرخآ نبر شع نم وحن نعو « ةفيعض دي اسأب مريغ نيسمخ نم وحن نع اضيأ دروو « ةباحصلا نم اضن نوثالث [و

 « ىنيدملا نب ىلع كلذ ىف همالك ىلع تفقو نم لوأف « هقرط عسمجم ظافحلا نم ةعامج ىتعا دقو . ةطقاس ديناسأب
 ميهاربأ مث مريغو نييزاجحلا نم ةباحصلا نع اجو نبرشع نم ثيدحلا اذه ىور : لاقف ةبيش نب بوقعي هعبتو

 وبأ رصعلا كلذ ىف هقرط عمجو « ةباحصلا نم نيعبرأ ثيدح نم درو هنإ : امهنم لك لاقف رازيلا ركب وبأو ىبرحلا

 .«ةباحصلا نم اسفن نوتس هاور : ىففاشلا ةلاسر حراش ىنريصلا ركب وبأ لاقو ء اليلق اليلق دازف دعاص نب دم نب ىحي دمع

 .ضعب اهجرخ دقو < اسفت ننام نم رثكأ اور هدنم نب مساقلا وبأ لاقو « اليلق لق دازف ىئاربطلا هقرط عمجو

 كلذب و « نيعستلا زواج « تاعوضوملا ١» باتتك ةن ىدرجلا نا ةر عج دقو « اليلق تدازف نييروباسينلا
 ليلخ نب فسوب ناظفاحلا هدعب امعج دقو « ةباحصلا نم ةئام وح هبورب : ىنيدملا ىسوم وبأ لاقو« ةيحد نبا مزج

 نم ةلام ةياور هلك كلذ عومج نم لصح و ٠ رخآلا دنع سيلام امبنم لكل عقوف نارصاعتم امهو ىركبلا ىلع وبأو

 ريغ نم هيلع بذكلا مذ قلطم ىف وهام ابق نأ عم « طقاسو فيعضو نسحو حي نم.هتلصفام ىلع ةءاحصلا
 ةعامج هيلع قلطأ هقرط ةرثك لجالو . ةباحصلا نم نيتئام نع ءاج هنأ ىوونلا لقنو . صاخلا ديعولا اذ دييقت

 تسيل و « ةرثكلا ىف امهنيي امو هيفرط ءاوتسا رتاوتلا طرش نال : لاق كلذ ىف انخياشم نضع عزانو « رتاوتم هنأ

 نم عومجملا نع عومجملا ةياور ارتاوتم هنوك قالطاب دارملا نأب بيجأو . اهدرفمب اهم قيرط لك ىف ةدوجوم
 ريثكلا ددعلا هنع اهاور دق اهدحو سنأ قيرطف اضيأو . ملعلا ةدافإ ىف فاك اذهو ‹ رصع لكى هئاهتا ىلإ هئادتبا

 أو دوعسم نبا ثيدح اذكو 6 مهتاقث و نيعباتلا ريهاشم نم . ةلس هنع هأور ىلع ثيدحو معن . . مهنع ترتاوتو

 ىف طرتشيال نيعملا ددعلا ناف <« احيحص ناكل هيباح نع رتاوتم هنإ اهنم لك ىف ليق ولف <« وربع نب هللا دبعو ةريره

 مولع تكن ىف هتررق اک هيلع ديز وأ ددماا ماقم موقت ةاورلا ىف ةيلعلا تافصلاو « ىنك للملا دافأ ام لب « رتاوتملا
 « ثيدحلا اذه ىفالإ دجويال رتاوتملا لاثم نأ ىعدا نم ىلع درلا كانه تنيبو « ركفلا ةبخأ حرش فو ثيدحلا

 ضوحلاو ةعافشلاو « نيديلا عفرو « نيفخلا ىلع حسملاو « ادجسم هلل ىنب نم ثيدح اهنم : ةريثكهتلثمأ نأ تنيبو

 هنأ هقفاوو كاملا نع قبيبلا هلقنام امأو . ناعتسملا تاو . كلذ ريغو شيرق نم ةمثآلاو , ةرخألا ىف هللا ةيئزو

 ريغ هبقعت دقف « هريغ هتياور ىلع ةرشعلا عمجأ ثيدح ايندلا ىف سبل و : لات « ةروهشملا ةرشعلا ةياوو نم هاج

 “يلع حاحصلا نف . هركذ تمدقام اهنم تباثلاو « هدعإ نمو ىزوجلا نبا هعمج ايف ةدوجوم مهنع قرطلا نكل « دحاو



 لسا باتك ۔ ۲۰€ ( ٣

 طقاسو فيعض اهتيقبو « نامثع قيرط كسلا فيعضلا نمو « ةديبع وب أو ديعسو دعسو ةحلط ناسحلا نمو« ريبرلاو

 ميلا ةباتك باپ - ۹

 ١ - لاق ةفْيحْج ىبأ نع” عشا نع فارم نع نايف نع ميكو ان بخ : لاق مال نب دمحم شرو :

  ad Eلا هذه ان وأ, "إش لجر هينيعأ مو وأ « هللا باتك

 رفاكب ملسم لثقي الو « ريسآلا كاكفو < لقعلا : لاق ؟ ةفيحصلا هذه يف امف : تلق لاق
 ] ثيصلا  ۱۱١ىف هفارطأ : ١م (AF e Yeo ¢ FWA «(FY « "011اكحله 0٠١ (

 اقوي لإ ءىثب اهبف مزحجيال نأ فالتخالا ايف عقب ىلا ماكحالا ىف ىراخبلا ةقيرط ( ىلعلا ةباتك باب ) هلق

 عاجالاو رقتسا سالا ناك نإو « اكرتو المع كلذ ىف اوفلتخا فلسلا نال « كلذ نم ةمجرتلا هذهو . لامتحالا ىلع

 . للعلا خيلبت هيلع نيعتي نمن نايسنلا ىشخ نم ىلع هبوجو دعبيال لب « هبابحتسا ىلع لب « لعلا ةباتك زاوج ىلع دقمنا
 وه ( نايفس نع ) هلق . هريغو دواد وبأ هب حرص دقو « دم همساو « ليصألل اذك ( مالس نبا انثدح ) هل

 ناك ول : تلق . ةنيبع نبا هن لاقي : فارطاآلا ىف قشمدلا دوعسموبأ لاقو ؛ هاع ةياورلاب روهشم اعيكو نال « ىروثلا

 ةيصوصخ هب هل نوكي نم ىلع هتبسن لمهأ نم لمح نأ مسالا قفتم نع ىور نم لك ىف ةدعاقلا نآل هبسنل ةنيبع نبا
 . ىروثلا فالخ ةنيبغ نبا نع ةياورلا ليلق اعيكو نآل انه لوقن اذكهو « اذه لبق هانمدق اک هو و راثك] نم

 فنصللا و ( ىعشلا نع ) هلق . اضيأ ةلمهم ءاطب فيرط نبا ءارلا رسكو ةلمهملا ءاطلا حتفب وه ( فرطم نع) هلق

 ٠ اورق لصاعألا كلي عرب دقو « ىلاوسلا بهو وه ( ةفيحج ىن نع ) هلق . ىعشلا تعمس تايدلا ىف

 نم وهو « ةفوكلا لخد دقو ىراخبلا خيش د الإ نويفوك هلك دانسإلاو . ةغيحج ايأ تعمس : تايدلا ف فئضالل و

 , لما باطلا ( مدنع له) هو . هثع قا ین بلاط نأ نبا وه ( ىلعل تلق ) هلق . احس نع ىباحص ةياور
 ام عي هللا لوسر نع هومتذخأ بوتكم ىأ ( بات ) هلق . مظلل وأ تيبلا لهأ ةيقب عم هتدارإل امإ عمجاو

 تايدلا ىف هلو « هللا باتكى ام الإ ىحولا نم ءىش كدنع له » داهجلا ف فنصملا ةياور كلذ لع لديو « هيلا ىحوأ

 « ىحولا نم ائيش تملع له د فرطم نع ريرج نع هيوهار نب قحس] دنسم ىفو « نآرقلا ف سيل ام ءىش دنع له د
 نم ءايشأ - ايلع ايس اال  تيبلا لهأ دنع نأ نومعزب اوناكة عيشلا نم ةعامج نآل كلذ نع ةفيحج وأ هلأس او

 مضإ وهو - دابع نب سيق اضيأ ةلأ لا هذه نع ايلع لأس دقو . اهيلع مريغ علطي مل ابب مقلي ىنلا مہصخ ىحولا

 ال» دابجلا ف فنصلا داز ( ال لاق ) هلو. ىتاسنلا دنسم ىف امم دحو ىعخنلا رت رتشالاو  ةدحوملا فيفختو ةلمبملا

 ءايشأ هدنع ناك هنآ ىلع ليلد هيف : ريثملا نا لاقو  عفرلاب وه ( هلا باتكالإ ) هلق . « ةمسنلا أربو ةبحلا قلف ىذلاو
 ناک ولف « عفرلاب هركذ هنآل « لجر هيطعأ مهف وأ » هلوقب دارملا ىهو « هللا باك نم طبنتسملا هقفلا نم ةيوتكم

 تابئ] مہفلا ركذي دارملاو « عطقنم هيف ءانثتسالا نأ رهاظلاو « لاق اذك . ابوصنم ناكل سنجلا ريغ نم ءانثتسالا

 ىلعي امهف الإ ‹ نآرقلا ىف ام الإ اندنعام ١ ظفلب تايدلا ف فنصملا هاور دقو . باتكلا ىف ام ىلع ةدايزلا ناكمإ

 ردقي وبف هباتكى امهف الجر هنا ىطعأ نإ نکل هانعم ؛ عطقنم ىناثلاو غرفم لوألا ءانثتسالاف « باتاكلا ىف لجر

 بابش نب قراط قيرط نم نسح دائساب دمحأ يور دقو . رابتءالا كلذب ةدايزلا هدنع لصحتف طابنتسالا ىلع



 ١و 00 7 ١١ تورو كيدحلا

 وهو < ةفيحصلا هذهو هللا باتك الإ كيلع هؤرقت باتك اندنعام او د لوقي وهو ربنا ىلع ايلع تدهش : لق

 رقشألا قيرط نم ىئاسنلاو . ةبوتكملا ةقرولا ىأ ( ةفيحصلا ) هل . ابوتكم ائيش مهفلاب دري مل هنأ ءاتثقام ديؤي
 اهنوطب ريو لبإلا ابف نوطعي اوناك مہا هب تيم او « ةيدلا ىأ ( لقعلا) هلق . « هفيس بارق نم اباتك جرخأف »

 اهريداقمو اهماكحأ دارملاو «تايدلا » ىلقعلا لدب هجام نبا ةاور ىف عقوو . لبحلا وهو لاقعلاب لوتقملا راد ءانفب

 نم ديسألا صيلخت كح اهيف نأ ىنعملاو ‹ حصفأ حتفلا ءارفلا لاقو . اهحتقو ءافلا ركب ( كاكفو ) هلو . اهفانصأو

 تفطعو « ماللا حتفي « لتقيال نأو » ىنيمشكللو « ماللا مضب ( لتقي الو ) هلق . كلذ ف بيغرتلاو ودعلا دي

 ةلأسم ىلع مالكلا ىفأيسو « رفاكلاب ملسملا لتق ميرحت كحو لقعلا كح ةفيحصلا ىأ اف ريدقتلا نآل درفملا ىلع هللا

نع ىميتلا ديزي قيرط نم لسمو فنصبلل عقوو . ىلاعت هللا ءاش نإ تايدلاو ضاصقلا باتك ىف رفاكلاب ملسملا لتق
 

 ليفطلا ىبأ نع لسملو « ثيدحلا .. مرح ةئيدملا » امف اذاف . ةفيحصلا هذهو هللا باتتكالإ هؤرقن ءىش اندنعام د لاق ىلع

 : ايف ةيوتتكم ةفيحص جرخأو . اذه ىنبس بارق ىف امالإ ةفاك سانلا هب معي مل ءىثب لپ هللا لوسر انصخام » ىلع نع

 « مؤامد أفاكتت نونمؤملا :!اهيف اذاف » ىلع نع هريغو رتشآلا قيرط نم ىاسنللو « ثيدحلا .. هللا ريغل حبذ نم هللا نمل

 ثيداحالا هذه نيب عمجاو « ةقدصلا ضئارف ابف د باهش نب قراط قيرط نم دمحألو « ثيدحلا .. مااندأ مهتملي ىعسي

 نيب دقو . لعأ هللاو هظفحام هنع ةاورلا نم دحاو لك لقنف « امف ابوتكم كلذ ميج ناكو ةدحاو تناك ةفيحصلا نأ

 كلذ نع هنع هلأ ىضر لمل مهلاؤس ىف ببسلا اضيأ نيب و « ىلع نع ناسح ىنأ نع ثيدحلا اذهل هتباور ىف ةدانق كلذ

 قدص : لوقيف ٠ هانلعف دق : لاقيف الاب مای ناكايلع نأ ناسح یبا قيرط نم لئالدلا ىف قببلاو دحآ هجرخأ

 هلوطب هركذف ؟ سانلا نود ةصاخ ب هلا لوسر كيلا هدهع ءىش وهأ لوقت ىذلا اذه : رتشالا هل لاقف . هلوسرو هللا

 مه
 9 ملا ع سا و هما مو دم هع ےس هت ر ¢ 3

 نأ ةريره ىبأ نع َةَلَس ىبأ نع ي نع نابيش انث دح لاق نيك د ن لضتلا ميك وبأ اشو حا“
e072-00 0 ا ا ا  

 هتلحار ېک رف rr ىنلا كللدب ريخأف « هواتف متم ليتقب ةكم حتف ماع ثيل ىنب نم الجر اولتق ةعازخ

 واكو هنا لوسر مهيلع طلسو - هللا دبع وبأ كش . ليفلا وأ  لْكَقلا ةكم نع سبح هللا نإ » : لاف بط
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 اس إو الا . راهم نم ةعاس ىل تلح ان إو الا . ىدعب دحال لحم مو. ىلق دحال لح اوال. نينم لاو

 ريخ وبف لتق نه .دشنمل الإ امتطةاس طقتلت الو ءاهرحش دضعي الو ءاهك “وش ىلتخم ال : مارح هذه ىتعاس
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 لوسر اي یل بك :  لاقف ِنَمْيلا ِلهأ نم لَ ءاؤل . « ليتقلا لهأ داق نأ اًمإو « لقص نأ اإ : ٍنيّرظنلا
 ےک مداح i وا 6 ءا لذ
 انتويب ىف هلكج ان اف « هللا لوسر اي ردا الإ : شرق نم لّجر لاقف . « نالف ىأل اوبتڪا » لاقف . هلا

 ءىش يأ هللا دبع ىبأل ليقف . فاقلاب داش لاق : هللا دبع وبأ لاق . « رخذإلا لإ د لبي 'ىنلا لاق . انروبقو
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 ةبطالا هذه هل بتك : لاق . ؟ 4 کک

 [ ۸۸۰ < ۲٤۴٤ : ىف هافرط 1 ١؟ ثيدعلا ]

 « ةدحوم مث ةيناتحت اهدعب ةمجعم ا نيشلا حتفي وهو « ةيواعم ابأ نكي نمحرلا دبع نبا وه ( نابيش انثدح )ەلۋ -



 معلا باتك - ۲۰۹
 ىف فنصملا ةياور ىف ( ةبلس ىبأ نع )هلو : ريثك ىنأ ناوه ( يحي نع )ەلۋ . هريغ ةروصلا هذ ىراخبلا ف سيلو

 هيلع قلطأف مهنم دحاو دارملاو « ةرووشملا ةليبقلا ىأ ( ةعازخ نأ )وق . «ةريره وبأ انئدح ةبلس وبأ انثدح د تايدلا
 ىف لوتقملاو « رمحأ همسا منم ةيلهاجلا ف لوتقملاو . ىعازخلا ةيمأ نب شارخ لتاقلا اذه مساو « ازاج ةليبقلا مسا

  (ليفلا وأ ) قوف نم ةانثملاو فاقلاب ىأ ( لتقلا ) . كم نع عنم ىأ (سبح )هلق . مسي مل ثيل ىنب نم مالسإلا
 هريغو ) هلق . هخيش نم هيف كشلا نأ ىراخبلا دارأ ( يعن وبأ لاق اذك) وق. ةيناتحت ءاي اهدعب ةروسكملا ءافلاب ىأ

 , یسوم نب هللا ديبع وهو معن بال اقيفر نابيش نع هاور نم ريغلاب دارملاو ‹ كش الو ءافلاب ىأ ( ليفلا : لوةب

 ليفلا سبح دارملاو « تايدلا ىف فنصملا دنع هنايب ىتأيس اک دادش نب برح وهو نابيشل اقيفر ىع نع هاور نمو

 ريطلا مهيلع طلسو مهنم هللا اهمتق ليفلا مهعمو ةكم متوزغ ىف ةشيحلل ةروبشملا ةصقلا ىلإ كلذب راشأو ليفلا لهأ
 اهايإ علي ىنلا وزغ نكل « دك آمالسإلا دعب ابلهأ ةمرغ « ارافك اوناك كاذ ذإ ةكم لهأ نوك عم لييابألا

 هل . ىلاعت ءاش نإ الصفم جحلا باتك ىف ةلأسملا ىلع مالكلا ىتآيسو « هريغو ثيدحلا اذه رهاظ ىلع هب صوصخم

 ملو » ىنييمشكلا (لحت الو ) هلق . هيلع فوطعم نونمؤملاو عوفرم لوسرو « هلوأ مضي وه ( مهلع طلسو )
 ءاخلاب ( تعال ) هلق . لبقتسملاب قيلأ ىهو « نلو » ىح نع ىعازوالا قيرط نم ةطقالا ف فنصمللو « لحت

 ركذ ینایسو ‹ ىلوأ باب نم هريغ عطق عنم ىلع لاد كوشلا ركذو هتعطق اذإ هتيلتخا لاقي دصحال ىأ ةمجعملا

 باك ىف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ىئأيسو « فرعم ىأ ( دش الإ ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ جحلا ىف هيف فالخلا
 ةياور ىف هنايب حقو فذح هيفو <« انه عقو اذك ( نيرظنلا ريخم وهف لتق نف ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةطقللا

 ‹ صتقي ىأ فاقلاب وه ( داقي نأ امإو ) هلق . « لیتق هل لتق نف » دانسإلا اذهب ميعن ىلأ نع تايدلا ف فئصملا

 اهلا نم : نيهجو ىلع ةياورلا نأ باوصلاو « لادلا دعب ءاي ةدايزو ءافلاب « ىدافي نأ امإ » لسم ةياور ىف عقوو

 فاقلاب « لتقي نأ امإ » ابلبق اف لاق ءافلاب املاق نمو . ةيدلا وهو لقعلا نم  لقعي نأ امإ د ابليق اف لاق فاقلاب

 هلو ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ تايدلا ىف ىتاي ثح ةلأسملا فو . ةيدلا وأ صاصقلاب « نيرظنلا , ريسفت لصاحلاو . ةانثملاو

 نم كانهو « هفرح نم ىلإ ةراشإلاو « ىمسم ةطقللا ف ىأيسو « ةنونم ءابب هاش وبأ وه ( نيلا لهأ نم لجر ءا )
 « لي هللا لوسر نم اعم ىلا ةبطخلا هذه : لات ؟ ىل اوبتكا هلوقام : ىعازوالل تلق » مسم نب ديلولا نع ةدايزلا

 ىف قاب اک بلطملا دبع نب سابعلا وه ( شيرق نم لجر لاقف ) هلق . ةمجرتلل ثيدحلا اذه ةقباطم ربظن اذهب و : تلق
 انك ( رخذإلا الإ ) هلق . طلغ وهو « هاش هل لاقي شيرق نم لجر لاقف » ةبيش ىنأ نبال ةباور ىف عقوو ٠ ةطقللا
 « انتياور ىف وه اذك ( رخذإلا الإ رخذإلا الإ ) هلق . هلبق ام لدبلا ىلع هعفر زوو « بصنلاب انتياور ىف وه
 ش ديكأتلا ليبس ىلع ةيناثلاو

 هيخأ نع متم نب بهو ىنربخأ لاق ورع انّثدح لاق نايف انک دح لاق هللا دبع نب لء اش - ٠٠

 هللا دبع نم ناك ام آلا + قع دنع اح رك أ د-أ لكم بلا بامسأ نم ام : لوقي ةربَرُه ابأ تعم لاق

 ةرب ره ىلأ e هات . يشك الو بتکی ناك هناف ورع نا

 ناكو ةروسكملا ةدح ومل ا ديدشتب هبنم نب مامه وه ( هيخأ نع) هلق . ىملا رانيد نبا وه ( ورمع انثدح ) هلق



 ۲۰۷ ٠١۳ ثيدحلا

 هلق : ورع محلوأ ةبراقتم ةقبط نم نيعبانلا نم ةثالث دانسإلا فو « بهو نع هتافو ترخأت نكل انس هنم ربكأ
 ىأ ورمع نب هللا دبع دنعام ةبرثكأ نم هركذام ىلع ةريره ىنأ نم لالدتسا اذه ( بتكأ الو بتكي ناك هناف )

 للي ىنلا نع ائيدح رثكأ ةباحصلا ىف سيل هنأب امزاج نلكةريره ايأ نأ كلذ نم دافتسيو « هدنعام ىلع صاعلا نبا

 فاعضأب ةريره بأ نع ىورملا دوجوملا نم لقأ ورمع نب هللا دبع نع ىورملا دوجوملا نأ عم « هللا دبع الإ هنم
 « ىنم نكي مل ةباتكلا وهو هللا دبع نم ناك ىذلا نكل : ريدقتلا ذإ « لاكشأ الف عطقنم ءانثتسالا انلق ناف « ةفعاضم

 : تاهج نم هيف ببسلاف لصتم ءانثتسالا انلق نإو . ال مآ ةداعلا هضتقت ال اثيدح راك أ هنوكهنم مزل ءاوس

 دعب هماقم رثك أ ناك هنأ اناث . هنع ةياورلا تلقف ميلعتلاب هلاغتشا نم رثكأ ةدابعلاب الغتشم ناك هللا دبع نأ اهدحأ

 ةريره وبأ ناكو « ةنيدملا ىلإ ةلحرااك معلا بلطي نم امهيلا ةلحرلا نكن ملو فئاطلاب وأ رص راصمألا حوف

 هنأ ىراخبلا ركذ دقف ؛ ةريره ىلأ نع لمح نم ةرثكن م اذه ربظي و « تام نأ ىلإ ثيدحتلاو ىوتفلل امف ايدصتم

 هل هل ىنلا ةوعد نم ةريره وبأ هب صتخا ام اهئلاث . هريغل اذه عمتي ملو < نيعب الا نم سفن ةئام ام“ هنع ىور

 باتكلا لهأ بتك نم لمج لمحب ماشلا ىف رفظ دق ناك تلا دبع نأ ابعبار . ابيرق هركذنس اک هب هثدحتام یشیال نأب

 الو ) هلق : ( هيبنت ) . لعأ هاو . نيعباتلا ةملأ نم ريثك كلذل هنع ذخالا بنجتف اهثم ثدحعو امف رظني ناكف

 « ثيدح ةريره يأ دنع ثدحت : لاق ةيمأ نب ورمع نب نسحلا قيرط نم بهو نبا هجرخأ ام هضراعي دق ( بتكأ

 ثيدحل : ربلا دبع نبا لاق . ىدذع بوتكم وه اذه : لاقو متي ىنلا ثب دح نم ابتک انارأف هتبب ىلإ یدیب ذخأف

 نم مزليال هنأ كلذ نم ىوقأو : تلق . هدعب بتك مث ىوبنلا دبعلا ىف بتكي نكي مل هنأب عما نكم و « حصأ مامه
 . هطخ ريغب هدنع بوتكملا نأ نيعتف « بتكي نكي مل هنأ تبث دقو ظ طخ نوكي نأ هدنع ابوتكم ثيدحلا دوجو

 ةروكذملا ةعباتملاو <« مامه نع كيدحلا اذهل هتياور ىف هبنم نب 00 دشار نبا ىأ ( رمعم هعبات ) هَلْ

 یورو « هنع رعاشلا نب جاجح نع هل معلا باتک ىف ىزورملا ىلع ىلع نب ركب وبأ اهجرخأو ؛ رمعم نع قازرلا دبع اهجرخأ

 ناكاف » لوي ةريره ابأ انعم : الا مک نإ ةزيخملاو دهاع لع بيعت نب ورع قيرط نم لخدملا ىف قبمبلاو دمحأ

 ىعأ تنكو « هبلقب ىعيو هديب ا ورمع نب هللا دبع نم ناک ام الإ ىنم س هللا لوسر ثيدح : لعأ دحأ
 ىف ليقعلا امجرخأ ىرخأ قيرط هلو . نسح هدانس إ« هل نذاف هزع باتكلا ىلا لوسر نفت ؛ بتكأالو

 هللا لوسر ثيدح ملعأ دحأ ناکام » لاق ةريره ابأ عم مکح نب ةريغملا نع ليقع نع نابلس نب نمحرلأ دبع ةجرت

 « هل نذأف هنم عمسام هديب بنك نأ ل هللا لوسر 5 بتكي ناک هناف ورمع نب هللا دبع الإ ىنم مقل هل

 یک لک نشك | فتك ورمع نب 0 فسوب قيرط نم دواد أو دحأ دنعو . ثيدحلا

 ع قحلا الإ هنم جرخمام هديب ىسفن ىذلا وف « بتكا » هيفو . ثيدحلا ء شيرق ىنتبلف 6 2 هللا لوسر نم هتععس

 هانمدق امل ءاوس ىعولا ىف انوكي نأ هنم مزاي الو . ًاضعب اهضعب ىوقب ورمع نب هللا دبع نع ىرخأ قرط اذ-هلو

 هب زاف ام ىلع ورمع نب هللا دبع ةيرثكأ لمحت لاقي نأ لمتحم و « نايسنلا مدعب ءاعدلاب ةريره ىنأ صاصتخا نم

 اف نايسنلا هيلع لخدر نأ زاك د اشيل اف و هثيدح ىف لاق هنأل ةريره یال ءاعدلا لبق ةباتكلا نم هللا دبع

 فاعضأ كلذ عم ةريره ىبأ نع رشتن | ىذلاو « ةباتكلاب طوبضم هعم ىذلا ناف هللا دبع فالخم « ءاعدلا لبق هعمس
 . نيالا ىف ورمع نب هللا دبع فالخم < ةيوبنلا ةئيدملاب هماقمو كلذل ةر ره ىب أ ىدصتل ورمع نب هللا دبع نع رشتن ا ام
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 ضراغي وهو ¢ م يملا بانك ىن ذأ م یک نأ ءاع یآ ةسق نمو مدقتلا لص هبدحلا نمر لم دامت

 نأ امي عملاو . رج E SE کپ هلا لوسر نأ ىردخلا ديعس ىنأ ثيدح
 عم نآرقلا ريغ ةباتكب صاع ىبنلا نأ وأ . كلذ ريغ ىف نذالاو « هريغب هسابتلا ةيشخ نآرقلا لوزن تفوب صاع ىهلا

 امرقأ وهو سابتاالا نم نمآلا دنع هل خسان نذإلاو مدقتم ىهنلا وأ ٠ امهقيرفت ى نذإلاو دحاو ءىش ىف نآرقلا .
 ‹ كلذ هنم نمأ نمل نذإلاو « ظفحلا نود ةباتكلا ىلع لاكتالا هنم ىشخ نع صاخ ىلا ليقو . ابفانیال هنأ عم
 هرك : ءادلعلا لاق . هريغو ىراخبلا هلاق ‹ ديعس ىبأ ىلع هفتو باوصلا : لاقو ديعس ىنأ ثيدح "لعأ نم مهنمو
 ترصق ال تكل « اظفح اوذخأ ا؟ اظفح مهنع ذخؤي نأ اوبحتساو ثيدحلا ةباتك نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج

 نب رع مأب ةلاملا سأر ىلع ىرهزلا بابش نبا ثيدحلا نود نم لوأو . هونود معلا عايض ةمثآلا ىشخو محلا
 دحلا هللف . ريثك ريخ كلذب لصحو « فينصتلا مث نيودتلا رثك مث ٠ زيزعلا دبع

 للا ديب نع باه نبا نع سنوي ینربخأ لاق بط نیا ىنث دح لاق ناهس "نب ی 3 اشم - ١14

 اوم ال تك "ل ابن ہک أب اتكب ىنوتن ا » لاق جد أ ءونلاب دتشا الل : لاق سابع نبا نع هَل ردبع نبا

 اوموق : لاق . طا رکو ءاوفلتخا انسخ هللا ياك ادئوو چول ل هن ېا نإ رم لاق « هدي

 هللا لوسر نيب لاح ام ةيزَرلا لك زرا نإ : لوقي سابع نبا َجَرْدَف ٠ عّرانتلا ىردنع ین یجب الو « ىنع

 هباتك نيبو هل

[YEN < e1۹ < 4107 < نزع < ۳11A "٠006+ : ىف هفارطأ - ا 

 1 ) لۆ ٠ دوعسم نب ةبتع نبا ىأ ( هللا دبع نب هللا ديبع نع ) هل ٠ ديزي نبا وه ( سنوي فرخ ) هلق

 ترضح امل و ىليعامسالل و ىزافملا ف فنصلللو . ىتأيس اك هتوم ضرم ىف ىأ ( هعجو ) هلو . یوق ىأ ( دتشا

 . مايأ ةعبرأب مقلي هتوم لبق وهو سيخلا موي ناك كلذ نأ ريبج نب ديعس ثيدح نم فنصملل و « ةافولا مب ىنلا

 فتكلاب قوتتا » لاق لسم ةياور ىف كلذب حرص دقو . فذملا زاع هيفق « باتكلا تاودأب ىأ (باتكب ) هل
 باوج ءابلا ناكساب وه ( بتكأ ) هلق . امف ن نوبتكي اوناك مآل فتكلا مظع فتكلاب دارملاو « ةاودلاو

 أيس اک هرهاظ ىلع نوكي نأ لمتحتو . ةباتكلاب رمآ ىأ اضيأ زاجم هيفو . فانثتسالا ىلع عفرلا زوحيو « سالا

 قرمأ  هظفل و كلذب رومأملا هنأ ىلع ثيدح نم دمحأ دنسم ىفو . ىلاعت هللا ءاش نإ حلصلا باتكىف ةلأسملا ىف ثحبلا

 « باتكب » هلوق دعب ( اباتك) هلق . « هدعب نم هتما لضن ال ام بتكي - فتك ىأ ۔ قبطب ةينآ نأ لب ىنلا

 تفذحو ىف وه ( اواضتال ) هلوق . ذاجلاب ىرخآلاو ةقيقحلاب امهادحإ تناك نإو « نيتملكلا نيب ماتلا سانجلا هيف
 . زئاج فطعلا فرح ريغ نم رمآلا باوج ددعتو , رمآلا باوج نم لدب هنال انل تلصنا ىلا تاياورلا ىف نونلا

 هنأ كلذ نم مهف هنع هلا ىضر رمع نأكو « ةباتكلا ةرشابم وأ باتكلا ءالمإ هيلع قشبف ىأ ( عجولا هبلغ ) هل

 ىضر رمعل رہظ نکل ‹ لاثتمالل ردا نأ روما قح ناكو ‹ مآ ینوتتا : هريغو ىطرقلا لاق , ليوطتلا ىضتقب
 قشيام كلذ نم هوفلكب : نأ اوهركف ملمألا ىلإ داشرالا باب نم هنأو « بوجولا لع سيل هنأ ةفئاط عم هلع هللا
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 .,( .ىث لكل نابیت ) ىلاعت هلوقو ( ءىش نم باتكلا ىف انطرفام )ل نامت هل وق مراضحتسا عم ةلاحلا كالت, ىف هيلع
 هئمضتب امو نم لاثتمأ نم هيف امل بتكي نأ لوألا نأ ىرخأ ةفئاطل .ربظو .. هللا باتيك انبسح : ريع نات المو
 -امايأ كلذ دعب لِي شاع اذهلو , رايتخالا ىلع ناكل وألا ءرمأ نأ ىلع مايقلاب مهل ءرمأ لدو :.حاضيثإلا ةدايز نم
 ةءاحصلا ناك دقو « فلاخ نم ةفل اخن خيلبتلا كرتي مل هنآل مهفالتخال هكرتي ملابجاو ناک ولو « كاذب مزمأ دواعي لو
 ءاش نإ ماصتعالا باتك ىف كلذ طسب ىتأيسو . اولثتما مزع اذاف ؛ صالاب مزح مل ام رومآلا ضعب ىف هنومجارب
 بتكي نأ دارأ ناك : ليقف « باتكلاب دارملا ف فلتخاو . هنع.هللا ىضر ص ةقفاوم نم اذه دع دقو . ىلاعت هللا
 مهثيب عقبال ىتح هدعب ءافلخلا ىاسأ ىلع صني نأ دارأ لب : ليقو ‹ فالتخالا عفتريل ماكحالا ىلع هيف صنب اباتک
 كاغأو كابأ ىل ىعدا » ةشئاع دنع وهو هضرم لئاوأ ىف لاق ل هنأ هدي ؤيو « ةنييع نب نايفس هلا  فالتخالا
 . لم هجرخأ ءركب ابأ الإ نوئمؤملاو هللا ىنأيو « لئاق لوقيو نمتم ىنمتي نأ فاخأ ناف < اباتك بنک ا یخ
 لمشي هنأ عم . انيفاك ىأ . انبسح هللا باتك : رمع لوقل ربظأ لوآلاو « بتكي لف كلذ عمو « انعم فنصلاو
 فالخلا ليز, اب صن ول هنأ ىلإ ربع بهذ امن] : ىباطخلا لاق : ( ةدئاف ) . لع هللاو . هدارفأ ضعب ہلال ىناثلا هجولا
 نأل داهتجالا لطب مل ءايشأ وأ ءىش ىلع صن ول هناب ىزوجلا نبا هبقعتو . داهتجالا مدعو ءالعلا ةليضف تلطبل
 .اليس نوقفانملا كلذب دجيف ضرملا ةياغ ةلاح ىف هبتكيام نوكي نأ رمع فاع امو : لاق . اهرصح نكمي ال ثداوحلا
 راعشإ هيف ( عزانتلا ىدنع ىئبني الو ) هلو . ىزاغملا رخاوأ ىف هديؤيام قأيسو « بوتكملا كلذ ىف نمطلا ىلإ
 . هانمدق اک دعب لِي ىنلا كلذ كرادتي ملذإ اباوص رمع هراتخا ام ناك نإو ‹ مالا لاثتما ىلا ةردابملا ناك لوألا نأب
 سان فوختف < ةظيرق ىنب ىف الإ رصعلا دحأ نيلصيال » مه هلوق ىف مهفالتخاك كلذ ىف مهفالتخاو : ىطرقلا لاق
 غوسملا دابتجالا لجأ نم مهنم ادحأ فنع اف ظ اولصي لف مالا رهاظب نورخآ كسمتو « اولصف تقولا توف
 ةلاحلا كلت ىف هنأو « مهعم ناك سابع نبا نأ هرهاظ ( لوقي سابع نبا جرم ) هلۆق ٠ لعأ هللاو . حلاصلا دصقملاو
 ناك امن] روكذملا سابع نبا لوق لب < رهاظلا اذه هيضتقرام ىلع عقاولا ف سالا سيلو . ةلاقملا هذه الئاق جرخ
 سابع نبا ناكف هللا ديبع لاق : هريغو ماصتعالا ىف فم ملا دنع رمعم ةياور قف < ثيدحلا اذه كدحام دنع هلوقي

 « هناق اع ىضفارلا ىلع درلا ىف ةيميت نبا مزجو . ديزي نب سنوي نع مزاح نب.ريرج قيرط نم دحل اذكو . لوقي
 هجوو . بالا ةدمع ومف ورمع نب هللا دبع كيدح الإ ' هب قئاللا هناكم ىف هيف لوقلا طسب یتأب .ثيداحألا.نم لکو
 . كلذ لوقي وهو هب ناك ىذلا ناكملا نم جرخ ثيدحلا اذهب هللا ديبع ثدح امل سابع نبا نأ بالا ردح ةءاور
 ريغ ىلع هلح نيمت الو . خلا لوقي سابع نبا تعمسف : هللا ديبع لاق جرختسملا ىف يعن ىبأ ةياور هيلع لدو
 اممم مث« ةليوط ةدمب مقلب ىنلا دعب دلو هلال اهتقو ىف ةصقلا كردي مل ةيناثلا ةقبطلا نم ىعبات هللا ديبع نآل هرهاظ
 « ةزمه مث ءاي اهدعب ىازلا رسكو ءارلا حتفب ىه ( ةئيزرلا ) هلق ٠ معأ هللاو . ىرخأ ةدم كلذ دعب سابع نبأ نم
 فالتخالا نأ ىأ « مبطغلو مهفالتخال » رمعم ةياور ىف دازو < ةييصملا اهاتعمو « ءايلا ددشتو ةرمملا لهست دقو
 ىف ايس نوكي دق فالتخالا نأ ىلعو . معلا ياك ذاوج ىلع ليلد ثيدحلا ىفو . باتككلا ةءاننك كتل .ايبس ناك
 ةرضحب دابتجالا عوقو هيفو . كلذ ببسب ردقلا ةليل نييعت عفرف امصاخت نيذللا نيلجرلا ةصق ىف عقو اک ريخلا نامرح
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ىزاغملا باتك ىم ةءوبنلا ةريسلا رخاوأ ىف هب قلعتيام ةيقب رك ذ نسو « هيف هيلع لرني ابن ینا
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 هناي لو ينل دعب كلذ بتك امن نوكي نأ لاتحا هترطبو مي ىنلا نع بتکءتآ ىلع ثيددح مدق : (هيبذت )

 وربع نب هللا ديع.ثيدحي ثلث و« ايان نوکیف ع ىبنلا دعب وهو ةباتكلاب سالا هيفو ةريره يأ ثيدحي ىتثو ىنا

 I م و رو و ل

 بتكي نأ م غ هنأ ىلع لادلا سابع نبا ثيدحب متخو « ىعأ وأ ايمأ نوكي نم, كلذ صاصتخا لاتحال هاش

 قحب الإ ميال وهو فالتخالا نم نمآلا هعم لصح اباتک هتمال

 ليألب ةئيلاو دلا باي - ٠

 8 ىحنو ورو . 2 مأ نعر دنه نع یره زا نع زخم نع هبي نا اندبخأ ةَقَدَص از تام

 يلا لن اذام هلا قاعي » لاق ليل ثاذ ب ولا اكقؤتسا : تاق لس مآ نع لنه نع ئر نع دیت

 «.ةرخآلا ىف ةبراع انا ىف ةّييباك برف رجلا تابجاوصا ا نارا نم حت اذامو « نّتفلا نم

a 1۲١۸ 2 ۸٤٤ , ۴۹۹ › ۱۱۲۹ : _ىف هفارطأ 1ثيدحلا ١١ [ 

 نع ىبنلا نأ ىلع هيبنتلا فنصملا دارأو « ظعولا اهنأ مدقت ةظعلاو « ليللاب ملعلا ماعت ىأ ( معلا باب ) هلق

 یھ( دنه نع ) هلو . یزورملا لضفلا نبا وه ( ةقدص ) هلو . ريخلا ىف نوكي ال ام صوصخ ءاشعلا دعب ثيدحلا
 ىاذك ( ورعو) هلق . ةأ ما نع الدب ىنبيمشكلا ةياور ىفو « ةلموملا نيسلاو ءافلا رسكب ةيسارفلا ثراحلا تنب

 ةياور ىلعف ؛ رانيد نبأ وه ورمعو : لاق مث رمعم نع مهثدح ةنييع نبا نأ ىنعملاو ‹ رسكلا زوجي و « عفرلاب انتياور
 دقو ءادألا ةغيص فذحب ثدح ةنييع نبا ناك افانئتسا نوكي عفرلا ةياور ىلعو « سعم ىلع افوطعم نوكي رسكلا .

 "لاق « ىرهزلا نق رشم ا : لاق ةنييع نبأ نع هدنسم ىف ثيدحلا اذه ىديملا ىور دقو . كلذي هتداع ترج

 .« ىراضنالا وه ( ديعس نب ىحد) هلق . ة ةثالثلا نع ثب دحل اب حرص ٠ یرهزلا نع دعس ن ىو وربع انثدحو

 0 هيقل الو ىرهزلا نم عمسي مل هنأل ناطقلا وه هنإ لاق نم أطخأو

 أطوملا ىف كلام هاور دقو . اهامس امبرو اهممأ ام ر ناك ىرهزلا نأ لصاحلاو . ىناثلا دانسإلا ىف دنه نع هلوق لدي

 ةيمابفتسا ام ( اذام هلا ناحبس ) هلق . ةلس مأ الو ادنه ركذب ملو ىرصزلا نع یراصن الا ديعس نب ىحب نع

 نقفل اب باذعلا نمو ( كبر ةحر نئازخ إل ىلاعت هلوقك نئارخلاب ةحرلا نع ربعو « مظمنلاو بجعتلا ىنمل ةنمضتم

 ىنممشكلاو « ةزمه ا مضب (درنأ ) هلق هفوصوم ةركن ام نورك نأ لمتحيو : ىنامركلا لاق « هبابسأ اہ

 همون ق هيلا ىحوأ مْ ىنلا نأ وأ « رودقملا مالاب ةكئالملا مالعإ لازنالاب دارملاو « لعافلا رابظاب « هللا لزنأ »
 « لوآلا وه ىناثلا : E رخلا نم حتف اذامو ) هلق . لازنالاب هنع ربعف نتفلا نم هدعب عقيس اع كاذ

 نئارخلاب دارملا نأ مهف هنأكو « ةنتفلل اببس نوكي نئارخلا نم ختفيام نآل « اديك أت هسفن ىلع فطعي دق ءىثلاو

 ‹ نيمزالتم ريغ امبنآل حضوأ نتفلاو نئازخلا نيب ةرياغملا نكل « ةباحصلا ىلع حتف ام امهريغو مورلاو سراف نئازخ

 لزانم ىقو ةرجح عمج جلا حتفو ءاحلا مضب ( رجحلا بحاوص ) هلو . نتفلا نم ملا نئارخلا كلت نم لئات نم كو

 .. « لوعت نمم مث كسفنب أدبأ باب "نم وأ « ذئنيح تارضاحلا نهب :ال ظاقيإلاب نبصخ امو < لب ىنلا جاوز

 'لمأ رثكأ نهو ءاصنلل فصولا اذه نال .ء «ريشكتلل بلاغلا ىف بر نأ ىلع كلام نبا هب لدتسا ( ةيساك برف ) هلق
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 رک أ ىف ةرورجم ىهو ءايلا فيفختب (ةيراع ) هل . هيف امر رشک ال الريثكتلا ىف اهدورول لد, اذهو : ىبتا رانلا
 : لاق + مالكلا ددص مزاي رج فرح هدنغ بر نال « هيوبيس دنع نسحألا هنإ : ليهسلا لاق ؛ تعنلا ىلع تاياورلا
 : ىهتا . فونت بر هب قلعتت ىذلا لعفلاو ةيراع یھ ىأ « تعنلا عضوم ىف ةلمجاو أدتبم رامض] ىلع عفرلا زوحيو
 نهثوك ىلع ندمتعيو ةدابعلا نع نلفاغتيال نأ نمل ىغبني ىأ +. هجاوزأ ظاقي] بجوم ىلإ كلذب مب راشأو
 « طاقبتسالا دعب هللا ركذ ةيبدنو ٠ بجعتلا دنع « هللا ناحبس » لوق زاوج ثيدحلا فو .٠ كلي ىنلا جاوزأ
 نإ نتفلا باتك ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ةيقب ىفأيسو . ثدحت ةبآ دنع ايس ال ةدابعلل ليللاب هلهأ لجرلا ظاقيإو
 نع ىح و ورم ىناثلاو « نمعم نع ةنييع نبا امهدحأ : نيعضوم ىف نارقألا ةياؤر دانسإلا اذه ىفو . ىلاعت هللا ءاش
 ىعبات ةباور نم وهف حص ناف ةيب احح اهن] ليق دق دنهو . قسن ىف ضعب نع مهضعب نيعباتلا نم ةثالث ةياور هيفو ىرهزلا
  عارسإلا بابحتسا ثيدحلا ىفو . اهتليل' ةليللا كلت تناكو « نينمؤملا مأ ىه ةنلس مأو « اهلثم نع ةيب امص نع هلثم نع
 «ةالصلا ىلإ عزف ىمأ هرح اذإ مقلي ناكو ( ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو ل ىلاعت لاق اک رشلا ةيشخ دنع ةالصلا ىلإ
 هيفو « ةلوبملا ءايشألا ةيؤر دنع حيبستلا هيفو . هعضاوم ىف كلذ ىنأيسو « للصي نأ هركيام همانم ىف ىأر نم أو
 لعأ هللاو . روذحلا كلذ عفدي ام ىلإ داشرإلاو ؛ هلوصح عقوتي ءىش لك نم هنع ذخأي نم ملاعلا ريذحت
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 نع بابش نبا نع رلاخ نب حرا "دبع ىنث دح لاق شی ىنث دح لاق رقع نب ديعس اشو - ٠ ١
 «وتايح ريغ ىف ءاشيلا م ثوبا انب لص : لاق رح نب وللا دبع نأ ةمفح ىبأ نب ناهس نب ركب ىبأو رلام ٠

 « دحأ ضرألا رېظ لڪ وه نم قبب ال اهنم هنس ا سار ناف هذه ٠ تيل 'كشيأرأ» لاقف ماق ب لف
 : [ ٠١4 < ١١١ : ىف هاقرط _ ۱۱١ ثيدحلا ]
 ليللاب ثيدحلا هانعمو « لعفلل مسا هن ال يلا ناكسإ باوصلا ليقو « مم او ةلمهملا حتفب وه ( رسلا باب ) هلو

 ىلإ بابلا ةفاضاب رذ ىبأ ةباور ىف اذك ( للعلا ىف ) هلق. اهلبق ىلاو ةمجرتلا هذه نيب قرفلا زظي اذهب و . مونلا لبق

 هنا ىأ ( نمحرلا دبع ىتثدح لاق ثيللا ىنثدح ) هلق ٠ باب نيونتب للعلا ىف رمسلا باب هريغ ةياور فو « رمسلا
 ىأ ( لاس نع ) ھلو ٠ نائيرق نمحرلا دبعو ثيللاو « نمحرلا دبع ىنثدح رذ یی ريغ ةياور ینو ؛ نحرلا دبع هثدح
 , ىودعلا ةفيذح نب هللا دبع ةمثح ىنأ مساو « ةثلثملا نوكسو ةلمهملا حتفب ( ةمثح ىبأ ) لوو . سع نب.هللا دبع نبا
 ءانب  ةءاور نوء امامإ ىأ (انل ىلص) هلق . هتينك همسا نأ لبق دقو <« می مل روبشم ىعباتف ىوارلا کب وبأ امأو
 لبق ناك كلذ نأ راج ةياور ىف اديقم ءاج ( هتايح رخآ ىف ) هلو ٠ ءاشعلا ةالض ىأ ( ءاشعلا ) هلق ..ةدحومب
 بارعإلا نم امل لحم ال ناث ريمض فاكلاو بطاخلا ريمض اهنإل ةانثملا حتفب وه ( مكتيأأ ) هلق . نهشب لَ هت وم
 ىلع ةبوصنم ىهو ؛ كتليل مترصبأ وأ متلعأ ىنعملاو « رصبلا وأ معلا ىنعمب ةيؤرلاو « ماهفتسالل ىلوآلا ةزمملاو
 لق إل ىلاعت هلوق ىف ام رابختسالل كتيأرأ درتو . اهوطبضاف لاق « معن اولاق هريدقت فوذم باوجلاو « ةيلوعفملا
 نم هريدقت فوذع رايختسالا قلعتمو . ىنوربخأ ىنعملا : ىرشعرلا لاق « ةيآلا ( هللا باذع تأ نإ متيأدأ
 يرشرلا مالك لقن سانلا ضعب نآل اذه تدرؤأ امو . ىبتتا . ( نوعإت هللا نيغأ .)'لاقف مهتكب مث :٠ نوعد#



Y۳ملغلا باتا +:  

RITقايسل :اقباطم كللذ سیلو <  

 نأ ىلع ليلد هيف( اهنم )هلق. ةنس ةئام ءاهتنا دنع ىأ. , سأر ىلع ناف  ليصاللو ( سأر ناف ) هلق . ةبآلا
 هدهاوش نم.دروام اواوأ و. ةرصبلا ةاحت كلذ در دقو ٠ نييفوكلا لوقك ن امرلا ىف ةءاغلا ءادتبال'نوكت « نم »

 نم انرطم : هلوقو « ذئموي نم ءابدلا ب بحأ تلزام : سنأ:لوقو ( هيف موقت نأ قحأ موي لوأ نمإل ىلاعت هلوقبك
 اذه تبث دقو.« كاذذإ دحأ ادوجوم نآلا ىأ.( ضرألا ربظ ىلع.وه نم قببال ) هلق . ةعمجلا ىلإ ةعجلا موب

 امن: لاطب نبا لاق « هيلع مالكلا ةيقب عم ةالصلا.ىف.قأيس اك ىرهزلا نع بيعش ةياور نم فنصملا دنع.ريدقتلا

 تسيل مرامبأ نأ مهماعأو « مهرامعأ رصقب مهظعوف « هيف م ىذلا ليجلا مرتخت ةدملا هذه نأ مب هللا لوسو دارأ
 ال ضرألا ىلع ةليللا كلت ناك نم لك نأ دارملا :.ىوونلا لاقو . ةدابعلا ىف اودبتجيل تالا د اا

 كلت دعب داوي دحأ ةايح قن هيف سيلو ٠ ال مأ كلذ لبق هرمع لق ءاوس ةنس ةئام نم. رثكأ ةليللا هذه دعب شيعي

 لعأ هللاو.. ةنس ةئام ةليللا

 سابع نبا نع ريَبْج نب ديعس تعمس : لاق ا مدح لاق ٌدبعش ادق دح لاق مدا شم - ۷

 لعلب امت ىف امنع يي خوا ناكو « تلي لو 'ىبلا جؤر ترام ا تنب كوسيم قلاخ تدي ىف "تبر : لاق

 وا 5-3 ملل ا 3 لاق م اق. مان 73 * « تامكر عيرأ لصف ولزا ىلإ 6 ¢ ا8 ینا

 یتح ما 2 ٍنيتعأ ر لص من « تاعك ر سڪ هنیگ , نع ينا-4 هراس نع تاق مق 5 بش

 ةالصلا ىلإ جوخ من - هطبلطخ وا هطيطغ تعويم

€ {oV cC EEN ¢ IAA CATE فمك ¢ VTA مص < A۹ < 1۹۸ <1۹ Y < (AF < ۱۴۸ : ىف هفارطأ _ ۱۱۷ ثيدحلا [ 
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 . ءاهقفلا دحأ ناكو « ريغص ىعبات وهو « ةبتع ريغصت ةانثملاب ةبيتع نبا وه نيتحتفب ( كحل ا انثدح ) هلق

 « سابع نبا هب دارملاو , ةقفشلا ريغصت نم وهو ةمجعملا مضإ ( ماغلا مان ) هلق ٠ لا سیا تذاع شد هل
 مأاي » خسنلا ضعب ىف عقوو . عقاولا وهو ةزمهلا فذحم اماهفتسا وأ همونب مَ هنم ارابخإ كلذ نوكي نأ لمتحتو

 وأ ةلجبا ةملكلاب دارملاو « ىوارلا نم كلاب ( ةلكوأ ) هلق . ةياور هب تبثت م فيحصل و هو ءادنلاب « ميلغلا

 ريخنلاو « مالا سفن توص وهو ةمجعملا نيغلا حتفب ( هطيطغ ) هلق . « مالغلا مان » ىرخأ ةباور قف « ةدرفملا
 نبا لاقو . ىدوادلا هلاق لوألا ىنعم وهو « ىوارلا نم هيف كشلاو « ةمجعملا ءاخلاب ( هطيطخ وأ ) هلق . هنم ىرقأ

 نبا لقن دقو . ىنا. مو انه وه : لاقف ضايع ىضاقلا هعبت و . ةغللا لهأ دنع ةمجعملا ءاخلاب هدجأ ل : لاطب
 ا ] : لاقف ىنامركلا برغأو . رجفلا ىتمكر ىأ ( نیتعکر لص مث ر هلق . طيطغلا نود هنأ بيرغلا لهأ نع يبثآلا

 سلا نال وأ « نيتمكرلا فالخب امف هب سابع نبا ىدتقا سخا نال تاعكر عببس ىلةي ملو سخا نيبو امهنب لصف
 ةنس ىلع امهامح نكل لمتحم وهو ليللا ةالص ةلج نم نيتعكرلا نأ نظ هنأ.كو . ىهتنا رخآ مالسب نيتعكرلاو مالسب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ رتولا باب ىف ةالصلا باتك ىف ةلأسملا هذه ليصفت ىنأيسو « رتولاب متحلا لصحيل ىلوأ رجفلا
 لاقف سابع نا ثيدح امأو « ءاشعلا ىلص د هلوق دعب « لاقف ماقد هيف هلوقل ةرهاظ ةمجرتال رمع نبأ ثيدح ةيسانمو



 فو ۱۱۸ + (١١ غی للا

 ذيري نأ لمتحيو « « ملغلا مان » هلوق ىهو ةملكلا هذه تبثي رمسلا لصأ نأ ديري نأ لمتح : هعبت نمو رينملا نبا

 سابع نبأ رم دقف « لعفلا نم مبلعتلاو لوقلا نم ميلعتلا نيب قرف الو ٠ قي ىنلا لاوحال سابع نبا باقترا
 .هأ تفقو لاقف ىنيع نع فق هل لاق هنأكه نيم ىلع های] هلمج نم مبغي ام وأ ىنامركلا داز « للعلا بلط ىف هتليل

 ذإ ارسال ارې یس سابع نا حینصو « ًارماس ىمسيال ةدحاو ةملكب ملكتي: نم نال«: ضرتسا رک ڈام:لکو

 لاتو . آرم ىمسيال مونلا نم ءابتنالا دعب عقيام نآل ريخالا اهدعب أو « ليعامسال] لاق تدعت نعل :نوكيال :رمسلا

 ثيدح مبني ىرحي نأ دبال اوممتجا اذإ: براتالا نأ ىراخبلا دارم نوكي نأ لدتح ؛اضيأ هدينللعبت قامركلا

 اذه ىف رخآ ظفل .نم ةدافتسم ةمجرتلا ةبسانم نأ هلك اذه نم ىلوألاو : تلق . دئا فو لع هلك جلي ؛هيلتسو ةمن اقل

 قرط عبتب ءانتعالا ىلع هب اتك ىف رظانلا هيبنت هند رب اريثك ف نصملا هعنصي اذهو « ىرخأ قير نم ةي ثندحللا .

 دارأ الو . نظلاب هيف ضوخلا نم ىلوأ ثيدحلاب ثيدحلا ريسفت نآل « ةاؤرلا ظافلأ عقاوم ىف رظنلاو « ثيدحلا

 هجرخأ.ام وهو « ءاشعلا دعب رمسلا ةقبقح لعام ترص لدي ام ثيدحلا اذه قرط. ضعب ىف عقوام انه .ىراخبلا

 ةعاس هلهأ.عم قلب هللا لوسر ثدحتف ةنوميم تيب ىف تب.: لاق سابع نبا نع هبيرك قی رط نم. هريغزو.ريسفتلا ىف
 اع اذه : ليق ناف . نظلاب مجر الو فسعت ىلإ ةجاح ريغ نم ىلاعت .هللا دمحم ةجوتلا تحصف تيدا .... دقو مث

 هلال ء ىوحفلا ليلدب وه وأ « ةدئافلا ليصحت عماجلاو ٠ هب قحلب هنأ باوجلاف علا ىجال لهألا عممرمسلا ىلع لدي

 الوطم فنصملا هركذ ثيح ثيدحلا اذه ثحابم قاب. ركذنسو . ىلوألا قرط نم بجتسملا قف حابملا ف خيشلذإ

 دعب مهيطخي عقلي ىنلا نأ سنا ثيدح بابلا اذه ىف. لخدينو . ىلاعت هللا ءاش نإ ةالصلا باك. .نم رتول! بلتكيف

 ىف فنصملا هركذ دقو ريضح نب ديسأ ةصق ىف رعبآ ثيدحح سالو . ةالصلا باتك ى.فنتصملا .هركذن دقو ءاغملا

 قاسنلاو ىذمرتلا هجرخأ « نيللسملا رومأ نم سالا ىف ركب ىبأ عم نمسي, الاي ىنلا ناكا يع ثيدعبو ء بقلقملا

 ثيدحو . هطرش ىلع حصي يل كلذلف < ةمقلع ىلع افالتمخا .هدانسإ ىف نأ الإ . دوصقملا:ف رص وهرع تاقث هلاجنرو

 دواد وبأ هاور « ةالص ميظع ىلإ الا موقي ال حبصي ىتح:ليئارضإ .ىنب.نع اقدح قلع اقا ىن هناك, د: وربع: نرمقا دبع

 ثيدح امو ‹ ىراخبلا طرش ىلع سيل و وربع نب هللا دبع نع ناسحب -ىبأ ةباور نم وهو ٠ ةعازخ نبا هو

 رمسل اي قحلي لعلا ف رمسلاف هتوبث ريدقت.ىلعو <« لوبجم وار هيف. دنسب .دحأ:دنع وخ «:رفاعم :وأ ,لضا الإ رمال د

 ىف انإ : رمع لاقق. « ةالصلا» ىسوم وبأ لاقف هقفلا ةركاذم قف. ىموم يآ: حم مع رم“ دقو .. ةلف:ةاللملل ىف

 لعأ هللا و. ةاالص
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 ةريره ىبأ نع_جررعألا نع باهش نبا نع كلام ىنثدح لاق هلا دبع نب نَمْلا دبع اشو # 1
 نم 2 05 ا ا يحيا حد یک اے

 نيذلا نإ )ل ولت مث . ًئيدَح ”تن'دح ام هللا باتك ىف ناتئلآ اللو . ةريَره وبأ تک أ : نولوقي “سالا نإ : لاق
 : a al AT > : ّ ATL حل
 نسا بش ناك نيرجاهألا ن انناوخإ نإ . ( ميجرلا  هلوق ىلإ - تانبلا نمادل نبأ ام نوک
 1 ور ت 5 27 2 كه م ١ - 9 2 5 م

 هلع للا لوسر مدا ناک ةريرع ابأ نإو 'مللاومأ یف لتا مهلغشي ناكر اصنألا نم انناوخإ هنإو 6 قاوممألاب



 طلا باتك ۔ ٣ ش 1€

 نولطتخم ال ام دو « نورضمت ال ام رضحت و « هنطب عش
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 « ثيدحلا ةياحصلا ظفحأ ناك هلال كلذو « ةريره ىلأ ريغ نع اثيش بابلا ىف ركذي مل ( معلا ظفح باب ) هلق

 هتزانج ىف هيلع محرتي ربع نبا ناک دقو . هرصع ىف ثيدحلا ىور نم ظفحأ ةريره وبأ : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق
 مل هنأ ىلع بابلا نم كثلاثلا ثيدحلا لد دقو . دعس نبا هاور < هل ىنلا ثيدح نيملسملا ىلع ظفحي ناك : لوشو

 الو < نيرثكملا نم هريغ ثيدح نم دوجوملا نم رثكأ هشيدح نم دوجوملاف كلذ عمو 0 هظوفح عيمج ثدحي

 نآلو ‹ كلذ نع باوجلا انمدق اال ثيدحلا ةرثكىف هسفن ىلع وربع نب هللا دبع هم دقت نم مدقتام اذه ضراعي

 هريغل كلذ لثم تبثي ملو « هعمس ائيش سني مل هنأ ىلع لد بابلا نم ىناثلا ثيدحلا

 نم ىأ ( ةريره وبأ رثكأ ) ےلق . نويئدم هلك دانسإلاو « ىندملا ىبوآلا وه ( زيزعلا دبع انثدح ) هلق

 نم ةعرازملا فو هيف هلو « ىرهزلا نع بيعش قيرط نم عويبلا ف فنصملا هب حرض ا مب هللا لوسر نع ثيدحلا
 « هثيداحأ لثم نوثدحي ال راصنالاو نيرجابملل ام : نولوقيو » یهو ةدايز انه ىرهزلا نع دعس نب ميهارب] قيرط
 کاو لاق ثيح ةياكحلا قيرط ىلع رمضملا عضوم ربظملا عضوو راصنالاو نيرجاهملا هركذ ىف ةمكحلا نيبت ابو

 ‹ جرعألا لوقم والتي مث هلوقو « نولوقي لوقم ال لاق لوقم ( ناتبآ الولو ) هل . ترثكأ لقي لو «ةريره وبأ
 ناك امل نکل « الصأ ثدحام معلا نيماكلا مذ هللا نأ الول : هانعمو « ةوالتلا ةروصل !راضحتسا عراضملا ظفلب هركذو
 ءانناوخ] نإ » هلوقب ةرثكلا ببس ركذ مث . هدنعام ةرثكل ةرثكلا تلصح اذهلف « رابظإلا بجو امارح ناتكلا

 ' ىكحو «ىنالثلا نم هلوأ حتفب ( مهلغشي ) هلق . مالسإلا ةوخأ ةوخآلاب دارملاو , هلاثمأو هسفن عملا ةغيصب دارأو
 هل . عيبلا دقع دنع مهتداع هب ترجو « ديلا ىلع ديلا برض وه < ءافلا ناكساب ( قفصلا )ەل . داش وهو همض

 مايقلا مبلغشي ناک د دعس نالو « مييضرأ لمع مهلغشي ناک » للو « مبعرز حلاصم ىلع مايقلا ىأ ( مهلاومأ ىف)

 .مالب ( عبشل ) هلق . ]و : لوقي نأ مالكلا قسن ناك ذإ تافتلا هيف ( ةريره ابأ نإو ) هلق . « مهضرأ ىلع
 عويبلا ف فنصملا دازو « هلوأ ةدحومب « عشب » ليصاللو ؛ اضيأ ىراخبلا ريغ ىف تباثلا وهو رثكأللل ليلعتلا

 .«لاوقآلا نم ىأ ( ظفحيو ) لاوحألا نم ىأ ( رضحبو ) هلو . « ةفصلا نيك اسم نم انيكسم اءىما تنكو د

 ها ديبع نب ةحلط ثيدح نم كردتسملا ىف ك اح لاو خييراتلا ف ىراخبلا ىور دقو . « مزاي » هلوق ىلع نافوطعم امهو
 ال انيكسم ناک هنأ كلذو « عمسن ال ام مق هللا لوسر نم عم هنأ كشأ ال , هظفلو اذه ةريره ىبأ ثيدحل ًادهاش

 هنأ مزح نب ةرامع نب دم ثيدح نم لخدملا ف قيببلاو خيراتلا ف ىراخبلا جرخأو « هِي هللا لوسر) افيض هل «یش
 الف ثيدسحلاب قلع هللا لوسر نع مهثدحب ةريره وبأ لعجل الجر رشع ةعضب ةباحصلا نم ةخيشم هيف سلجم ىف دعق
 .ابأ نأ ذئموي تفرعف « ارارم لعف ىتح كلذك ثيدحلاب مهثدحب مث « هوفرعي ىتح هيف نوعجاريف « مهضعب هفرعي
 ال هللا لوسرا انمزلأ تنك : ةريره يال لات هنأ ربع نبا نع ىذمرتلاو دحأ جرخأو . سانلا ظفحأ ةريره

 هقفاوو « اذه هنع كلام هاورف ىرهزلا ىلع ثيدحلا اذه دانسا ىف فلتخاو . نسح ىذمرتلا لاق . هثيدح انفرعأو

 امهالكن محرلا دبع نب ةلس يبأو بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع بيعش هاورو « ةنييع نب نايفسو دعس نب مهاربإ



 فن وزو ثيدحلا
 نع مهتياور ىف اوداذو ؛ ناخيشلا امبحمص ناظوفح اعيمج نادانسالاو ٠ ديزي نإ شوب هعباتو « ةريره أ نع
 ش : ىناثلا ثردحلا اذه ىف هركذنس اًئيش ىرهزلا

 2 ىبأ رنا نع رايد ن مهار نب دم امدح لاق بم وبأ ركب ىبأ 0 رجا اشم س16

 طا : لاق . ُهاسنأ اريك ادع كنم مسا ىفإ هل لوسر اي .”تلق : لاق ةرب ره ىبأ نع ئرتقملا دعس نع

 دم اشيش تيس اف « همس ص : لاق من هيكيب فرتف : لاق . هتطسبف . كلءادر
 هيف هديب 28 : لاق وأ . اذ كيد ا ”نبا انک : لاق رذيلا 6 مارا از ش

 ليصالا ةءاور نم بعصم وبأ هلوق طقسو « كلام بحاص ىندملا ىرهإلا وه ( ركب ىبأ نب دحأ انثدح ) هو
 اثيدح هلوقل ةفص وه ( اريثك) هلق : هدعب ىذلا اذكو اضيأ نويندم هلك دانسالاو . ربشأ هتينكب وهو ءرذ ىبأو
 ىنييمشكللو ( مض ) هلق . ةضحب ةراشإ تناك اأكو هنم فورغملا ركذي مل ( فرغف ) هلو ٠ سنج مسا هنأل
 ءاحلا ناكسإ عم نكل اهرسكز وجم و ٠ ءاملا ةمض لجال نيعتي ليقو « اهم زوجي و يملا حتفب وهو عهمض , نيقابلاو
 . ىف مومعلا رهاظ ىننلا دعب ايش ريكذت و « مضلا ىلع ىنبم ةفاضإلا عوطقم وه ( دعب اًئيش تيسن اف ) هلو . امرسكو
 ىضاملا ثيدحلا ىف ىرهزلا نع هريغو ةنييع نبا ةياور ىف عقوو ٠ هريغو ثيدحلا نم ءىش لكل هنم نايسنلا مدع
 ىتئدح ائيش مويلا كلذ دعب تيسن اف د لسم دنع سنوي ةياور فو « « هنم هتعم ائيش تيسنام قحلاب هثعب ىذلا وف »
 > ءىش نم كلت هتلاقم نم تيسن اف د بيعش ةياور ىف عقوو . كثيدحلاب نايسنلا مدع صيصخم ىضتقي اذهو < هذ
 هل تعقو نوكتت نأ لمتحيو « اهدحو ةلاقملا كلت ىلع هلمح حصي الف ثيدحلا نم هظوفحم ةرثك ىلع هب هبن ةريره ابأ نآل هقفاو نمو سنوي ةياور حيجرت ىضتقي مالكلا قايس نكل « طقف ةلاقملا كلتب نايسنلا مدع ىضتقي اذهو
 نبا هج رخأ ام امأو . ةماع ىربقملا ديعس اهاور ىلا ةيضقلاو « ةلاقملا كلتب ةصتخم ى رهزلا اهاور ىتلاف : ناتيضق
 < كنم تعمس ىلإ تلقف « هركلاف ثيدخ ةريره ىلأ دنع تثدحت : لاق ةيمأ نب ورمع نب نسحلا قيرط نم بهو
 اذه دنس نكل ةلاقملا كلتب نايسنلا مدع صيصخت ىف هب كسمتي دقف . ىدنع بوتكم وهف ىنم هتعمس تنك نإ : لاق
 ةريره ابأ نإ : هيف لاق هناف « ىودعال د هنع ةلس بأ ثيدح هب قحتليو : ردان وبف هتوب ر دقت ىلعو ‹ فبعض
 « هقرط عيمج ىف تمهبأ ىرهزلا ثيدح ىف الا راشم ا ةلاقلا : ( ةدئاف ) . هريغ ايش ىسأ هتيأر اف : لاق کتنا
 لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع ىرخأ قيرط نم ميعن ىبأل ةيلحلا فو ىذمرتلا عماج ىف اهب احرصم اهتدجو دقو
 لخد الإ نيملعيو نيبلعتيف هلا ضرف امم اسمن وأ اعبرأ وأ اثالث وأ نيتك وأ ةلك عمسي لجر نم ام , ړل هلل
 نايسنلا نال « ةوبنلا تامالع نم ةو ةزجعمو ةريره إال ةرهاظ ةليضف نيثيدحلا نيذه فو . ثيدحلا ركذف « ةنجلا
 احلل كردتسملا ىفو ٠ لِي ىنلا ةكربب هنع فلخت مث هنم رشک ناك هناب ةريره وبأ فرتعا دقو , ناسنإلا مزاول نم
 نمأو ىحاصو انأ توعدف . وعدا : لاقف مقلب ىنلا دنع رخآو ةريره وبأو انأ تنك لاق تباث نب ديز ثيدح نم
 ىنلا نمأف . ىننيال املع كلأسأ و « ىابحاص كلأسام لثم كلأسأ ىنإ مهللا : لاقف ةريره وبأ اعد مث « هِي ىنلا
 لقتلا نأ هيفو « معلا ظفح ىلع تملا هيفو « ىمودلا مالفلا اكقبس : لاقف « هللا لوسراي كلذك نحنو : انلقف يَ
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رطضا اذإ ةليضف نم هيف ام ءرملا رابخإ زاوج هيفو « لايع هل نمل بسكتلا ةليضف هيفو . هظفحل نكمأ ايندلا نم
 ىلا 

 مل كيدف ىبأ نبا نال نيحراشلا ضعب ىلع اذه هلوق لكشأ ( اذهب كيدف بأ نبا ) هلق . باجيالا نم نمأو كلذ

 الإ نادحتم نيقايسلا نأ ہدا م نوكيف « لبق روكذملا رانید نب ميهاربإ نب دمع هنأ مہضعب نظ دقو « ركذ هل مدقتي

بأ ىنكي © یل وهو لسم نب ليعامسا ن دمح هما كيدف ىنأ نبا نآل ‹ نظ اک سیلو < هرف ةئيملا ةظفللا ىف
 ا

 ىو « هريغل و ثيدحلا اذهل بئذ ىنأ نبأ نع ةياورلا ىف اكرتشا نكل <« هللا دبع ابأ ىنكي ىنبج رانید ناو  ليعامسإ

لكو « بئذ ىبأ نبا نع رخآ دانساب فنصملا دنع ثيدحلا نوكي نأ مهضعب زوجو « نييندم امہ وک
 دنع ام ةلفغ كلذ 

 اهركذ هناف « هيديب » هلوق ىف الإ رييغت ريغ نم نآملاو « روكذملا دانسالاب هقاسدقن ةوبنلا تامالع ىف فنصملا

 هدحو ىلمتسملا ةياور ىف عقوو « بابلا ثيدح ىفنيرثك آلا هاور ىهو « فرغف ٠ اضيأ ابف لاقو ‹ دارفإلاب

عس نبا هاور دقو . ةوبنلا تامالع ىف هقايس ىف حضو ال فيحص وهو < فرغف لدن ءفذحل د
 نع تاقبطلا ىف د

 فرفف : لاقف كيدف ىنأ نبا
: 

 لاق ةربره ىبأ نع ىلا ديم لع رست یا نبأ نع ىخأ ىنثدح لاق ليعامإ اشم
T2 

 ناو شتم امال ل ,نيءاعو لإ هللا لوسر نم تاقفح  Eموعابلا اذه مطق هب

 و ( نع تظفح ) هإوق . ديحلا دبع ركب وبأ وه ( یخآ یٹدح ) سيوأ ىبأ نبا وه (ليعامس] انئدح ) هو
 « نيفرظ ىأ ( نيءاعو ) هلق . ةطساو الب لَم ىنلا نم هيقلت ىف حرصأ یهو « نع لدب « نم » ىنيمشكلا ةءاور

لوق ضراعي اذه نأ معز نم داريإ عفدني ريرقتلا اذهب و « ملعلا نم نيعون ىأ « لاحلا هب دارأو لحما قلطأ
 ثيدحلا ىف ه

 ةريره وبأ نوكي نأ لمتحيو «نيءاعو المل بتك ول ثيدحلا نم هظوفع نأ هدارم امنو ؛ بتكأ ال تنك, ىضاملا

 ‹ ةيرجأ ةثالث تظفح د هنع دئسملا ىف عقوو . ىلوأ لوآلاو < هدنع هکرتو هل هبتكف هب شی نم ىلع هثيدح لمآ

 ثيحب رخآلا نم ربك أ ناك نب ءاعولا ددحأ نأ ىلع لمح هنآل بابلا ثيدحل افلاخع اذه سیلو « نيبارج اہم تشب

 نع ةهطقنم قي رط نم ىرمربمارلل لضافلا ثدحلا ىف عقوو . دحاو ىف ريغصلا ىف امو نيبارج ىف ريبكلا ىفام .ىمي

نأ اذه نم فرعو . مدقتام وحن ىلع لوم تبث نإ وهو « ةبرجأ ةسمخ » ةريره ىنأ
 ام رثكأ ثيدحلا نم هرشنام 

 داز « هترشن و هتعذأ ىأ اهدعب ىتلا ةانثملا ىف مغدت ةنك اس ةثلثم اهدعبو ةلثملاو ةدحوملا حتفب ( هنثثب ) هلق . هرشنب م

 موعلبلا  فنصملا ىنعي هللا دبع وبأ لاق : لمتسملا ةياور ىف داز ( موعابلا اذه عطق ) هلو . سانلا ىف : ليعامسالا

 لمحو ٠ هسأر ىنعي « اذه عطقل د ىليعامسالا ةياور ىو . لتقلا نع كاذب ىنكو  ةدحوملا مشي وهو « مامطلا ىرجب

مهلاوحأو ءوسلا ءارما ىاسأ نييبت امف ىلا ثيداحالا ىلع هبي مل ىذلا ءاعولا ءاملعلا
 ةريره وبأ ناك دقو < مهتمزو 

 ىلا ريشي نايبصلا ةرامإو نيتسلا سأر نم هتلاب ذوعأ هلوقك ممم هسفن ىلع افوخ هب حرصي الو هضعب نع ىنكي

لأ ءامد هللا باجتساو . ةرجملا نم نيتس ةنس تناك اهل ةبواعم نب ديزي ةفالخ
 فاو ةنسب اهلبق تاسف ةريره ى

 ةعيرذ ثيدحلا اذه ةينطابلا لعج : رينملا نبا لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ نتفلا باتنكى ف اضيأ كلذ نم ءىش ىلإ ةراشإلا

 : لاق . نيدلا نم لالحنالا هلصاح امإ نطابلا كلذو  انطاب و ارهاظ ةعبرشلل نأ اودقتعا ثيح ملطاب حيحصت ىلإ

 « ىليد » بيذهتلا بيرقتو بيذهتلا بيذهت ف (1)



 WV. ۱۲١۲-۱۲۱ ثيدحلا

 ديري و « مهيعسل هليلضتو مہلعفل هبيع اوم اذا هسأر روجلا لهآ عطق ىأ « عطق » هلوقب ةريره وأ دارأ امتإو

 ةلادلا ةيآلا نم لوألا ثيدحلا ىف هركذ امل املاك هعسوام ةيعرشلا ماكحألا نم تناك ول ةبوتكملا ثيداحألا نأ كلذ

 لا رحالا ريغتو ةعاسلا طارشأب قلعتي ام روكذملا فنصلا عم دارأ نوكي نأ لمتح هريغ لاقو . ملعلا متك نم مذ ىلع

 هب هل روعشال نم هيلع ضرتءيو « هفلأي مل نم كلذ ركتف « نامرلا رخآ ىف محالملاو

 ءاناعلل تاصنإلا بيسي - عج

 يللا نأ ريج نع ةعرز ىبأ نع كرذم نب علت ىلربخأ لاق هش اح لاق جاَحَح شرم - ١

 E لا ومجرت ال » : لاقق . سانلا تصنَدْسا : عادلا ةجَح ىف هل لاق إب

 « ضعب باقر
 [ ۷۰۸۰ < ٤٤٤١ < 1۸٩۹ : ىف هفارطأ ٠١١ ثيدملا] 1

 هلق ٠ لات« نبأ وه ( جاجح انثدح ) هلق . هنولوقي امل عاتسالاو توكسلا ىأ ( ءايلعلل تاصنإلا باب ) هلق

ه هنع ىوارلا ةعرز ىنأ دج وهو« لجبلا هللا دبع نبأ وه ( ر رج نع )
 مهضعإ ىعدا ) عادولا ةجح ىف هل لاق )هلق 1 ان

 لبق مسأ هنأب ربلا دبع نبا مزج دقف ؛ نيرهش نم وحنب عادولا ةجح دعب لسأ اإ ار رج نآل . ةدايز « هل د ظفل نأ

 عقوو . رشعةنس ناضمر ىف اأ هنإ نابح ناو ىوغبلا لوق هضراعي هب مزج امو « اموي نيعب راب لِي ىنلا توم

 ام ىوقيف ليوأتلا لمت ال اذهو ءرب رجل لاق هل ىنلا نا عادولا ةجح باب ىف ثيدحلا اذهل فنصملا ةياور ىف

 ىف موهيشتف رافكلا لعف اواعفتال ىنعملاو ‹ تاياورلا ىف ءابلا عضب وه ( برضي ) هلق . ملعأ هللاو . ىوغبلا لاق

 تاصنالا نأ هيف : لاطب نبا لاق . ىلاعت هلا ءاش نإ نتفلا باتكىف هيلع مالكلا ةيقب قأيسو . اضعب مهضعب لتق ةلاح

 69 ةبطخلا نأ كلذو « ثيدحلل ةجرتلا ةبسانم اذه دارأ هنأك « ءايبنالا ةثرو ءادلعلا نال « نيدلعتلل مزال ءاملعم

 دقو « جحلا رومأ نم كلذ ريغو راجلا ىرإ مهعامتجا ناكو « ًادج ريثك عمجاو عادولا ةءجح ىف تناك روث ملا

 عقو دقو . تاصنإلاب مرمأي نأ بسان مولعيل مهيطخ ايلف « لاسم حي ىف تبث اک + < كسانم ىنع اوذخ د مهل لاق

 « فلتخ امهانعمو ( اوتمن أو هل اوعمتساف نآرقلا ”ىرف اذاو ره ىلامت هلوق ىف عامتسالاو تاصنإلا نيب قيرفتلا

 دق عاتسالا كاذدكو , رخآ ما ىف اركفم نوک نأك عمتسي ال نو عمتسي نم لصح وهو توكسلا وه تاصنإلاف

 دقو « هلم عمتسي ىذلا لوق, ام مهف نع هب قطاناا لغتشي ال رخآ مالكب قطنلا عم نوكي دقو توكسلا عم نوكي

 ىعمسالا نعو . رشنلا مث « لمعلا مث , ظفحلا مث ١ تاصنالا مث , عاتسالا معلا لوأ : هريغو ىروثلا نايفس لاق

 نع سمبك نع نابلس نب رهتعم فر يخأ : ةنييع نال لاق هنأ ىنيدملا ن ىلع ركذ دقو . عاتسالا ىلع تاصنالا دقت

 راق مف الجر تندح اذا : لاق ؟ كلذ فيك ىردن امو : ةنيبع نيا هل لاقف . نيذيعلا نم تاصنالا : لاق فرطم

 لعأ هللاو . بلاغلا ىلع لوم اذهو . ىهتا . اتصنم نكي مل كيلا

 وللا ىلإ يلا لكيت غا سالا أ لس اذإ 1 بحب ام سا - 8 ع

 ل ب ديت ىربخأ لاق ورع اد لاق نايفس ان دح لاق دمع ن لا دبع اشم - ۲

 )١( ةبطخا » باوصلاو « « ةقملا » خسنلا ىف «

 ىرالا مت » ١ ج ۲۸ اسم
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 : لاقف . رَخآ ىموم وه 3 ليئارسإ ي رک و نأ ماي لاکا اقوا نإ سابع .ء نال تاق
 أ : : ليف « ”ليثا رشإ ىب ىف ًايطح ئنلا ىموم ماق ١ : : لي ئیلا نع ينك نب ا ان «ولا ودع بدك
 عنج ىدابع نم م ًادبع نأ هيلإ هلا ىحوأت « هيلإ کربلا درب مذ هيلع هللا بتعف . هلْ انأ : لاقف ؟ دع سانا
 م وف هتد هاذ لکی ف وح للا : هل ليقف ؟ هب فیکو بر اي : لاق . كنم و نکلا
 ءامانو اييسوقر اضوا ةرتسلا دنع ا « لتكم ىف ا :وڅ الجو « نونا نب مشو * كاتب قلطناو قلطناف

r a اهتليل ةي < انكطناف . ابيع هاتفو ىمومل تاکو ءابرَس ربل ىف كبس د اف لكلا نم تولا لنا 
 ت ا یوم و . ابّصن اذه انرَتَس ني انيق لل , انءادغ انآ : هاتفل ىسوم لاق بص أ انف ءاهروکو
 لاق . تملا تيت اف و ةرخصلا'ىلإانبوأ ذِإ ت أرأ . هاتف هل لافق . هب يأ ىلا ناكل رواج ىتح يتلا
 وأ بوت ل ا یت اهراثآ لع دير ٠ ا كادت دوت
 شوم ا .ىنوماأ : : لاق ماا ,كضرأب او: رنا لاقف , یوم ملف - بوب یس : لاق
 ىم طش نا كنإ : : لاق . ادش در لع ام ین م نأ ىل كميت ل اه : لاق . مث : : لاق ؟ ”ليثارسإ ىف
 : لاق . انا الكت ري لك تاو تأ هل لهي رلع نم ما ىسوم اي . اريص

 55 تن ها سيل رحبلا لاس ىلع ناي اقلطناف . ارمأ تل ىِصأ الو أرب اص لا هش نإ دم
 «ةنيقّسلا فار ىلع َمقَوف ا لون رعب هول لآ رمق . اهثوايحت نأ م وملك «“ ةنيفس

 اذه ةرثتك الإ لا عني كلعو ىلع ص : ام « ىسوم اي : روحا لاقف ؛ رحبلا ىف نیت رقت أ را رتل

 لوت ريع ان واه مارق : یموم لاق. ”هعرتف ةنيفتلا حاولأ ني حا ىلإ رضا دف ٠ رحبلا ىف روفصعلا
 .ىنذخاؤت ال : لاق . اريص یم عيت نل كإ كل لقا: : لاق . املأ ی رتل اهتف رخ مهتنيفس ىلإ تدع
 نم هارب رضا خاف « نالا حم بعلب الغ اذاف « الطاف . ايس ىموم نو لوألا تناك . تبق ام
 يهم ميطتست نل كن كلا لقأ لأ : : لاق ؟ سق ريقب هيز ز۳ تلتف : یس نوم لاق اب أر مكتقانةالغأ

Eاهيف ادجوف «امهوفضيذأ اوبأفاملهأ اممطتسا ةيرةلهأ ايثأ اذإ ىتحاقلطناف(دك و اذه:  
 .ارْجَأ هيلع تم ل تش ول ىسوم هل لاش . هماقأف هديب "زنا لاق , هاف شا ا ديرب رادج ا 7

 «اه آنی انيلع قي حرم قادر قلوب نا حري : م وبلا لاق . كنیب و ییہ یا رف اذه : لاق
 ءانب ةيريسفت ‹ لکیف د هل وق ىف ءافلأو .: هزيغ نم ىأ ( ملعأ سانلا ىأ لئس اذإ ملاعلل بحتسي ام باب ) هلۆق

 وهو « لكي نأ د ةباور فو ٠ لوكولا وه لاؤسلا دنع بحتسي ام ىأ ٠ ردصملا ريدقتب عراضملا لعف نأ ىلع



 ا ۰ ` ۳۳ فيدخل

 «رانيد نبا وه وريعو « ةئيبع نإ وه نايفسو < ىدنسملا قعجلا وه ( دمع نب هللا دبع انثدح) هلق . حضوأ

 ىلا بوسنم  اهددش نم موو  فاكلا فيفختو اهرسكو ةدحوملا حتفب ىلاكبلاو < ءافلاب و نونلا حتفب فونو

 فونو « نارياغتم امال نادم نم نطب فاكلا رسكب ليكب ىلا بوسنم هنا لاق نم موو « ریہ نم نطإ لاكب

 : كلذ ريغ ليقو رابحالا بعك ةأىما نبا ناكو « تايليثارسالاب ايس ال ملاع لضاف قشمد لهأ نم ىعبات روكذملا

 انتياور ىف اذك( رخآ ی سوم وه ام ) وق . ريسفتلا ف فنصملا هب حرصو « رضخلا بحاص ىأ ( ىسوم نإ ) هلق

 هنأ مهضعل مزجو « ةمجعملا نيشلاب و يملا ركب اشيم نب ىسوم”هنإ اولاق نيعم صخش ىلع لع وهو « امبيف نيونت ريغب

 هلق . ثحب هيفو : لاق < افيفخت ركن اذإ لعل الاثم هلعج هنأ كلام'نبا نع لقنو ٤ ةركن هلال فورصم نونم

 تعم اذإ ىفنت ءابلعلا بولق نكلو « هللا ةيالو نع فون جارخإ سابع نبا درب: نيتلا نبا لاق ( هللا ودع بذك)

 نوكي نأ ذوحيو : تلق . ةدارم ريغ هتقيقحو هنم ريذحتلاو رجزلا دصقل مالكلا اذه لاثمأ نوقلطيف « قحلا ريغ

 هبيذكت امأو . اهيلع امهدراوت عم ةلاقملا هذه سيق نب حلا قح ىف لقي مل اذبلف « همالسإ ةح ىف افون مهنا سابع نبا

 ړل هلوق هريظن و « هبذكي نأ مع ريغب اًئيش هيف رک ذب هريغ عمسف ءىثب لع هدنع ناك اذإ ملاعلل نأ هنم دافتسيف

 ىلع ليلد كلذ هلالدتسا ىف ( بعكن ب ىبأ ىنثدح ) هلق . رمألا سفن ىف لطاب وه اع ربخأ ىأ «لبانسلا وبأ بذك»

 امهو ىعبات نع ىعبات ةياور دانسالا ىفو  هفلاخ نم قح ىف مالكلا اذه لثم قلطي ثدح هدنع نقم دحاولا رمخ ةوق

 هن] : ليق «ملعأ سانلا ىأ باوج ىف ( لعأ انآ لاقف ) هلق . أو سابع نبا امهو ىناص نع ىناحصو «ديعسو ورع

 « امني ةفلاخعال ىدنعو ؟ كنم لعأ ادحأ لمت له : لاق معلا بلط ىف جورخلا باب ىفةقباسلا ةباورلا ىف هلوقل فلاخم

 دانسإ ىف ؟ كنم ملعأ ادحأ ملعت له : هل لاق نم باوج ىف ءال» هلوق قباطيف « لعأ اف ىأ «لعأ انآ , انه هلوق نال

 مق » دنسلا اذه. ريبج نب ديعس نع ديبع نب هللا دبع قيرط نم اسلا دنعو . مالا سفن ىف ام ىلإ ال هلع ىلإ كلذ

 نإ « ىسوم اي : لاقف هسفن هب ثدح اهب هللا ملعو « ىتوأ ام ملعلا نم تؤي مل ادحأ نأ هسفن ىف ضرعف ابيطخ یسوم

 , : لاقف » ريبج نب ديعس نع قححإ ىنأ نع رمعم نع قازرلا دبع دنعو < كت وأ ملام ملعلا نم هتيتآ نم ىدابع نم

 الجر ضرألا ىف ملعأ ام » ظفلب قمسا ىبأ نع رخآ هجو نم ملسم دنع وهو . « ىنم ءرمأو هللاب لعأ ادحأ دجأ ام

 ىدنعو : لاق . ىلوأ ناك ةلأسملا هذه نع باوجلا ىسوم كرت نأ لاطب نبا نظ : دينملا نبا لاق « ىنم ملعأ وأ اريخ

 مل« ماعأ هقلاو انأ » مالسلا هيلع ىسوم لاق ولف « بحب مل وأ باجأ نيعتم ىلاعت هللا ىلا ملعلا دو لب ‹ كلذك سيل هنأ

 هدام امن إو ء سالا سفن ىف كلذكهنأ موب مزجلا نال ىأ « كلذ ىلع هراصتقا ىلع بتوع امإو « ةبتاعملا لصحت

 . هرئاظنك نييمدألا ىف فرعلا انعم ىلع ال هب قيلي أم ىلع لوم ىلاعت هللا نم بتعلاو « هانمدق اک هملع ىف ام رابخإلا

 ىلعآلا ىلع ىلاعلا ليضفت موال كلذك نكي مل ول ذإ 1 لسرم ین لب « ین رضخلا نأ ىف رهاظ ( كنم ملعأ وم ) ہل

 نب ىسوم هنأ هريغ نم ميلعتلا ىلا ىموم ةجاح تلد : وهو الاؤس ىرشخزلا دروأ اذهلو « لوقلا نم لطاب وهو

 5 هلم ىن نم ملعلا ذخأ ىف ىنلاب صقتال هنأي هنع باجأو < هنامز لهآ لعأ نوكي نأ بخي ىنلا ذإ : لبق اک اشيم

 « صوصخم مآب ةيلعألا دييقت قالطالا اذهب دارملا نأ قحلاو « بجوأ ام قن مولتسي هنا « ظن باوجلا فو : تلق ٠

 نوكب دارملاو . هللعأ ال هللا ةكبلع ملع ىلع تنأو < تز هللعتال هينيلع هللا لع نم ملع ىلع ىلإ » كلذ دعب هلوقل

 ملغأ يضخ ا ناک اذا هب صقن الف اذإو ١ رضخلا ىلإ السم ىسوم نکی لو « هيلا لسرأ نم يأ هنامز :لهأ ملعأ ىنا



 لبلا باتك -؟ ۲۰
 تالاكشإ ريرقتلا اذهم لحنيو « ىلو وأ ىن هنإ انلق نإ صوص سأ ىف هنم ملعأ وأ « لسرم ىن هنإ انلق نإ هنم

eالل ابن هنوك داقتعا ىغبني و ( ىرمأ نع هتلعف امو إل هلوق رضحلا ةوبن ىلع هب لدتسي ام حضوأ نمو  
 ىف هداربإ لاطب نبا ىلع رينملا نبا بقعت و . الكو اشاح « ىنلا نم لضفأ ىلولا نأ مهاوعد ىف لطابلا لهأ كاذب عرنتي
 لثم قايس ناب « ىردأ ال ملاعلا لوق ىلع ثحلاو < ملعلا ىف ىوعدلا نم ريذحتلا ف فاسلا لاوقأ نم اريثك عضوملا اذه
 سانلا داحآ ل رقكملعأ انآ مالسلا هيلع ىموم لوق سيل و : لاق . هللا هحر لاق اک وھو « قئال ريغ عضوملا اذه یف كلذ
 عضاوتلا ىلع ثحلاو ملعلانم ديزملا هلوت ةجيذن وريكلاو بجعلا موق ةجيقت نافمهلو# ةجيقنك هلوق ةجدنالو ٠ كلذ لثم
 امن ىسوم نال . أطخ عرشلا ىلع لقعلاب ضارتعالا زوجي ال هنأ ىلع اضيأ هب هلالدتساو . يلعلا بلط ىلع صرحلاو
 اقسم ناک ولو هيف غوسي الام لع عرشلاب ضارتءالا ةع ىلع ةجح هرفف ٠ درجلا لقعلاب ال عرشلا رصهاظب ضرتعا

 , ةفاضإلا ىلع رجل اب ( امهتليل ةيقب اةلطناف ) لوق . قوف نم ةانثملا حتفو ملا رسكب ( لتکم ىف هل . مالا نطاب ىف
 البلو امبموب ةيقب باوصلا نأو . بولقم هنأ ىلع قاذحلا ضعب هنو « هعيمج ريس ةدارإ ىلع بصنلاب امهمويو
 نم ىأ « حبصأ انلف و هلوقب دارملا نوكي نأ لمتعو . ىهتا ليل نع الإ حبصيال هنآل « حبصأ الف » هدعب هلوق
 ريسفتلا ىف ام هديؤيو . « مالسلا كضرأب , فيك ىأ ( أ ) هلق . ماعأ هللاو . هعيج اراس ىذلا مويلا ىلت ىنا ةليللا
 ىلا ضرآلا هذه ىف مالسلا نبأ نم ىنعملاو ( اذه كل نأ إل ىلاعت هلوق ىف اک نبأ نم وأ « مالس نم ىضرأب له »
 ال ميلود نمو ءايبنالا نأ ىلع ليلد هيفو « مالسلا ريغ مهتيح تناك وأ « رفكدالب تناك املاکو ؟ اف فرعي ال
 اقلطناف ) هلق . هلأسي نأ لبق یسوم فرعل بږغ لك ملي رضخلا ناک ول ذإ « هللا مهملع ام الإ بیفلا نم نوملعي
 ( موملكف) هلق . ةلاصالاب دوصقم ريغ عبات هلال حشو, وهو  ىسوم یف ركذي مو : نضل قسوم أ ( نافع
 ىف ليقام هيف لاقي ( اصوامخ ) هلي . عباتلا مالك ىضتقي مادغملا نآل ةايفسلا لهال مالك! ىف امهعم عوي مض
 « هلوأ مب ( روفصع ءاج ) ل . كلذ دع ركذ هل عقي مل هنال امېعم بكري مل عشوي نوكي نأ لمتحي و « نايشع
 ( هللا لع نم كملعو ىلع صقتن ام ) هلق . فاطخلا هنأ بيطخلل ةلحرلا فو « ءارلا حتفو ةلمهملا مضي درصلا وه لبق
 نوكيو . نسح هيجوت اذهو , ذخأي مل هانعم ليقف ؛ صقنلا هلخدبال هللا لع نال « هرهاظ ىلع سيل صقنلا ظفل
 ‹ ضيعبتلا فرح لوخد ليلدب مولعملا لعلاب دارملا نأ هنم نسحأو . هنم ذوخأملا ىلع ال ذخألا ىلع امقاو هيبشتلا
 صقن نأ دارملا : ليعامسالا لاقو « ضعبتي ىذلا وه مولعملاو ضعءبتتال ةع دق ةفص ىلاعت هللا تاذب مئاقلا ملعلا نال
 : ليق م وهو « ىنعملا اذهب رحبلا صقنيال روفصعلا

 بئاتكلا عارق نم لولف نہ مہفویس نأ ريغ مهيف بیع الو

 اذه ةرقنكالو ىأ الو ىنمم ءالإ » ليقو . ةغلابملا ليبس ىلع قلطأ صقنلا قن نأ هلصاحو « بيع ميف سيل ىأ
 ةيابت الو هللا لع ف صقن الذإ « مظعتلاو كسلا هدصقل زو# انه ظفللا قلطأ نم : ىطرقلا لاقو . روفصعلا
 بنج ىف كملعو ىلع ام ١ لاقف الاكشإ دعبأو اذه نم اتايس نسحأ ظفلب جرج نبا ةباور ىف حقو دقو . هتامولعمل
 رضخلاو ىموم ةصق ىفو : لاق انه عقو ىذلا ظفلل ريسفت وهو ه رحبلا نم هراقنم روفصلا اذه ذخأ ام الأ هللا لع
 الو هلاعفأ ىف لقعلل لخدم الف « رضي وا حفني ام ءاشي امي هقلخ ىف حيو « ديريام كلم ىف لعفي هللا نأ دئاوفلا نم
 هدكح ىلع هجوتي الف رصاق ةيبورلا رارسال لوقعلا كاردإ ناف « ماستلاو اضرلا لذا ىلع بحي لب « هماكحال ةضراعم



 ثيدحلا ۱۲۲ ۲۲١

 ىلا عجار كلذ ناو حقب الو نعال لقعلا نإو ٩7 ثيحو نيا هدوجو ىف هيلع هجوتي ال اک « فيك الو م

 حلاصم ىف ارارسأو اكح هیضقب ايف یلاعت هلل نإو . حيبق وهف مذلاب هحبقامو « نسح وبف هيلع ءانثلاب هنسح اف : عرشلا

 هلع ىف قبسام بسح لب « هيلا هجوتي لقع مح الو هيلع بوجو ريغ نم هتدارإو هتئيشع كلذ لك اهربتعا ةيفخ

 ضارتعالا نم ءرملا رذحياف . فقاو هدنع لقعلاف الإو . فرع رارسألا كلت نم هيلع قالا علطأ اف« هکح ذفانو

 أكس سوم نم لضفأ رضخلا نأ ةلبجلا ضعبل عقو ىلوآلا نيتطلغم ىلع انه هبنثلو : لاق . ةبيخلا ىلا كلذ ل آم ناف

 هيلع ىسوم هب هللا صخ ايف رظني ملو ةصقلا هذه ىلع هرظن رصق نم ردصي اإ اذهو « هيلع تلمتشا امم و ةصقلا هذه

 تحن نولخاد مهلك ليئارسإ ىنب ءايبنأ نأو « ءىش لك لع اهيف ةاروتلا هئاطعإو هللا مالك عامسو ةلاسرلا نم مالسلا

 یل ىموماي رل ىلاعت هلوق كلذ نم كيو  ةريشك نآرقلا ىف كلذ ةلدأو « یسبع ىتح هتوبن كب نوبطاخمو هتعي رش

 رضخلاو : لاق . ةيافكهيفام ىسوم لئاضف نم ءان الا ثيداحأ ىف قأيسو « ىالكبو یتالاسرب سانلا ىلع كتیفطصا

 ىسوم ةلاسرف لوسر هنأ ىلع انلزن: ولو لوسرب سيل ىف نم لضفأ لوسرلاو « قافتاب لوسرب سيلف ايبن ناک نو

 نإ انلق نإو . مهلضفأ ىمومو ليث ارس ىنب ءابين أ نم دحاوك نوكي نأ رضخلا ةياغو « لضفأ ومف شك أ هتمأو مظعأ

 ص هال رفاكهفالخ ىلا رئاصلاو « القو القع هب عوطقم أ وهو < ىلولا نم لضفأ ىنلاف ىلو لب ىنب سیل رضخلا

 نم موق بهذ ةيناثلا . ربتعيل ىسومل اناحّتما ىسوم عم رضخلا ةصق تناكامأإو : لاق . ةرورضلاب عرشلا نم مولعم

 ةيعرشلا ماكحألا نأ رضخلاو ىسوم ةصق نم دافتسي هنإ : اولاقف ةءيرشلا ماكحأ مده مزلتست ةقيرط كول ىلا ةقدانزلا

 ام مهنم دارب ام لب ‹ صوصنلا كلت ىلإ مب ةجاح الف صاوخلاو .ايلوآلا امأو . ءاببغألاو ةماعلا, صتخ ةماعلا

 مه لجنتف . رايغألا نع اهولخو رادك آلا نع مہ ولق ءافصل ‹ مرطاوخ ىلع بلغي اع ملع كيو , مہ واق ىف عقب

 ماكحأ نع اهب نونغتسيف تايئزجلا ماكحالا نوىلعيو تانئاكلا رارسأ ىلع نوفقيف « ةابرلا قثاقحلاو ةيملإلا مولعلا

 ثيدحلا هديؤيو « ىسوم دنع ناک امع مولعلا كلت نم هل لجني ام ىنغتسا هناف « رضخلل قفتا ام« تايلكلا عئارشلا

 ناف ‹ عئارشلا نم لع امل راكت] هنأل « رفكو ةقدنز لوقلا اذهو : ىطرقلا لاق ء كوتفأ نإو كبلق تفتسا » روما

 هعن ارشل نينيبملا هقلخ نيبو هنيب ءارفسلا هلسر ةطساوب الإ لعت ال هءاكحأ نأب هتك ذفنأو هتتس ىرجأ دق هللا

 (هتالاسر لعب ثيح معأ هللا 3 لاقو <« سانلا نمو السر اللا نم قطصي هال ىلاعت هللا لاق اک « هماكحأو

 نيقيلا معلا لصح دقو . ىدهلا هيف ناف هب اورمأ ام كسةلاو مهتعاط ىلع ثحو ؛ هب !وءاجام لك ىف مهتعاطب مأو

 لسرلا اهب تءاج ىلا قرطلا ريغ ه.منو هرمأ اب فرعي ىرخأ اقيرط كانه نأ ىعدا نف ‹ كلذ ىلع فلسلا عامجإو

 هن] لاق نم نآل « انيبن دعب ةوبن تابثإ مزلتس ىوعد ىهو : لاق . باتتسي الو لقي رفاكو هف لوسرلا نع اهب ىنغتسي

 تيئأ دقف ةئس الو باتك ىلا هنم ةجاح ريغ نم هاضتقمب لمعي هنأو هللا كح وه هيف عقي ىذلا نآل هبلق نع ذخأي

 باتكلا صوصن كلذ ىلع تلد م« شرعلا قوف هناو « ولعلا ةبج ىف هنأ, هناحبس هللا فصو ةنسلا لأ دنع باوصلا )١(
 ثيدحلا . هام لا ىف تلا ؟ هللا نأ : ةيراجلل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نأ لم حمص ىف ام« نب هنع لاؤلا ةنلا لهأ دنع زوبجيو . ةنسلاو

 نسحلا ةفرعم نم دابملا هيلع هللا رطف امل « حبو نسحب لقملا نأ ىلإ مهنم نيققحلاأ ضعب بهذو . ةنسلا لهأ ضعي لوق وه اذه (؟)

 م« عرسدلا غولب دمب الإ كلذ ىلع باتعلاو باوثلا بترتي ال نكسلو « حيبقلا نع ىهنتو نسحلاب يمأت ةيهلإلا عئارسشلا تءاج دقو . حيبقلاو
 لعأ ناو . باوصلا وه اذهو « ( ةداعسلا راد حاتفم ) ىف هللا هجر مةلا نبأ ةمالبلا كلذ ٍتقح



 ملا باتك < ظ ۲
 انأ : لاق هنأ ممضعب نع انغلب دقو : لاق . « ئعور ىف ثفن سدنلا حور نإ » لي يس انيبن لاق اک ةوبنلا ةصاخ هسفنل
 كلذ لکو . یر نع ىلق نع ذخآ انأ : رخآ لاق اذكو . توم ال ىذلا يلا نع ذآ منو ء لولا نع ذخآ ال
 زوجي ىلولا نأ ىلع رضخلا ةصقب لدتسا نم : هريغ لاقو . قيفوتلاو ةيادهلا هلا لأنو « عئارشلا لهأ قافتاب رفك
 ىنذلا ناف « احيحص هب كسم ام سيلو < 0
 اهكرت اذا مث اهيصغ نع ملاظلا عفدل ةنيفسلا حاولا نم حول ضقن ناف « عرشلا ضقاني ام هنم ءىش ىف سيل رضخلا هلعف
 ىبأ ةياور ىف احضأو كلذ عقو دقو . رهاظلا بسحب راكنالاب ىسوم ةردابم نكلو ٠ القعو اعزش زئاج حوللا ديعأ
 بوجو هنم دافتسف . اهبحاصأف اهزواجت ةقرخنم اهدجوف اهرخسي ىذلا ءاج اذاف : هظفل و لم اهجرخأ ىتلا قححإ

 ةلباقم باب نف رادجلا ةماقإ امأو . ةعيرشلا كلت ىف ناك هلعلف مالغلا هلتق امأو . تالمتحلا ىف راكنالا نع ىنأتلا

 ىأ نونلا حتفب لونو ٠ تدمع هلوق اذكر « « مملاو ةلميملا حتفب , (دمعف) هلق معأ هللاو . ناسحإلاب ة ةءاسالا

 وه ( هديب رضخلا لاق ) هلق ٠ دشا ف اضيأ هب حرص < اطا ةف نم اجر نع ىأ ( اقلطناف ) هلق ٠ جا

 ىلاعت هلا ءاش نإ ريسفتلا باتك ىن ثيدحلا اذه ثحابم ىقاب ركذنسو « لعفلا ىلع لوقلا قالطإ نم

 ع اع اق وهو لاس نم صاب - ٥

 ىلإ لِجر ءاج : لاق ىموم ىبَأ نع لاو ىبأ نع روصنم نع ”ريرج انربخأ لاق نامع اشو د ١

 هيلإ مف . ةي ”لتاقيو ابضغ لاقي اندحأ ناف ؟ للا ليس ىف لاتا ام « هللا لوسر اي : لاقف هب ئا

 ىف وف ايلملا یھ لا لک نوک ل اق رم » : لاقف ê) ناک الإ ةأر هيلا مفر امو : ل

 « لجو را ليت
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 اعلا نأ دارملاو « هل ةفص اسلاجو لوعفم املاع هلوقو . لعافلا نع ةيلاح ةلمج ( مئاق وهو لأس نم باب ) هلق

 نم نمألا طرشب « اج اذه لب . امايق لاجرلا هل لشي نأ بحأ نم باب نم دعب ال مثاق صخش هلأس اذإ سلاجلا

 نبا وه روصنمو « ديما دبع نبا وه ريرجو « ةيش ىبأ نبأ وه ( نامثع انثدح ) هلق . دينملا نبا هلاق . باجتيإلا
 ( هسأر هيلا عفر امو لاق ) هلو . نويفوك مهلكو , ىرعشألا وه ىموم وبأو « قيقش وه لئاو وبأو « رمتعملا
 ( حلا لتاق نم ) هلق . ربخلا ءانثأ ىفاجردم نوكيف هنود نم نوكي نأ لمتحيو « ىسوم وبأ وه لئاقلا نأ هرهاظ
 لابعالا  ثيدحل دهاش ثددحلا ىفو « هيلع ةدايزلا عم لاؤسلا ىنعمل عماج ظفلب باجأ هن ل رب هماك ع ماوج نم وه

 لتاق نع صتخم نيدهاجملا ف درو ىذلا لضفلا نأو « ركلا نمأ دنع ةجاحلا بلاط مايقب سأب ال هنأ و. . تاينلاب
 ىلاعت هللا ءاش نإ دابجلا باتكىف هيلع مالكا ةيقب ىتأبسو « لئاسلا ىلع لوئسملا لابقإ بابحتسا هيفو . هللا نيد ءالعإل

4 ۶ - 
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۲ YoY ثيدحلا 

 “رق تر هللا لؤسوأي : لجر لاق « لات وهو ةرمجا دنع هي ىنلا تيأر : لاق وربع نب هللا دبع

 اف : جرح الو "رحنا : لاق . َرَحأ نأ لبق تقلَح هللا لوسراي : رخ لا . جرح الو مرا : لاق . ىدأ نأ

 TT را الو دق ءیش نع لش
 نكي ملام ملعلا نع هلا ؤس نم عنمبال ةعاطلاب ملاعلا لاغتشا ن أ هدام ( راما ىتر دنع ايتفلاو لاؤسلا باب )هلق

 « ةبادلا ىلع ايتفلا باب ىف ثيدحلا اذه مدقت دقو . زئاج كسانملا نم هريغو ىرلا ىف مالكلا نأو « اهف اقرغتسم

 ركب نوشجاملا ةبلس ىنأ هدج ىلإ بسن هللا دبع نبا وه ةبلس ىنأ نب زيزعلا دبعو . جحلا ىلا نتملا ىلع مالكلا رخأو

 ناك هنأ هيف لب ىرلا لاح ىف تعقو ةلأسملانأ رشا ىف سيل هنأب ةمجرتلا ىلع ممضعب ضرتعا دقو . . ةمجعم نيشب و ميجلا

 ىف نوكي نأ نم معأ ةرجلا دنع لاؤسلا عوقوف ٠ مومعل اب كسمتي ام اريثك فنصملا نأب بيجأو « طقف اهدنع افقأو

 ىأب ىأ « ظفللا ماقم مئاق بيترثلا نأ ىلع ريخلاب ليعامسالا لدتساو . تي ةارثلا هس ترا هلاغتشا لاح

 ىلا اوجاتحا ال لصآلا وه كلذ نأ اومبفب ملول هنأ هلصاحو . لعأ هتلاو هتدارإ مدع ىلع ليلد مقي ملام درو ةغيص

 دقني لمعلا لصآلا : لاقيف ٠ واولاب افوطعم نيئيشل سالا درواذإ « ىناثلا لع لوألا ميدقت مح نع لاؤسلا

 60 لوقي ربخلا اذهب كسمتب نأ الصأ بيترتلا مدعب لوقب نملو « ةيوسنلا ىلع ليلدلا موقي ىح رخأ ام ريخأتو مدق

 .٠ ىذلا ناكملا ركذ ىف ةدئاف ال : لاقف ةمجرتلا ىلع اضيأ ليعامسالا ضرتعاو . بيترتلا بوجو ىلع ليلد موقي ىتح

 بايب و ةلحارلا ىلع لؤسملاو لاؤسلا بابي مجرتيلف كلذ لثم رابتعا ريدقت ىلعو « بابب درفي ىح هيف لاؤسلا عقو
 عضوم ىف هنع كلا فرعي ال نم لاؤس نأ داريو « هنع باوجلا مدقتف ةدئافلا ىنن امأ : تلق . رحنلا موي لاؤسلا

 جاتح امع قت قيرطلا ةعراق ىلع ماعلا لاؤس نأو « هتيفيكب ملعلا ىلع ةفقوتم لمعلا ةع نآل < هيلع بجاو لب نسح هلع

 لاغتشالا ىف نأ نظي نم موت عفد اضيأ هنم دافتسي و . لئاسلا ىلع مول الو باجأ اذإ ملاعلا ىلع هيف صقنال لئاسلا هيلا
 قلعتي ايف ناك اذإ ام عنملا نم ىنثتسي ن ركل كلذك ناك نإو اذهو . نيمارلا ىلع اقييضت ةرجلا دنع باوجلاو لاؤسلاب

 امأو. «ةبادلا ىلع فقاو وهو ايتفلا باب د ىضم اف لوألا مجرت هنأ هباوج ليعامسالا مازلإ امأو . ةدابعلا كلت مح

 نود مويب ديقتي ال معلا نع لاؤسلا نأ امولعم ناك نإو , هجتم وهو « نامزلاب ناكملا لباقي اداب هن أكف ىناثلا

 ماعأ هنا هيف معلا نع لاؤس ا عانتما ومن موب ديعلا موب نوك نم ليختم ليختي دق نكل « موي

 | ءارسإلا +6 4 اليات الإ ليلا نو "مرآ امو لات ولا لوق ساپ - ۷

2n لڪ نع مارل ن رع نابلس شمالا انتدح لاق دحاولا ”دبع انثدح لاق صفح نب سيق اشو - ٠ 

 نم رفنب امم بیع ی اک وتی وهو - ةنيدلل برخ ىف لَو ینا E : لاق هللا دبع نع

 لاقف . هتوهركت ٠ یش هيف + ىحي ال « هولا ال مهضعب لاقو . حا نع هوس : ضعبا مهضعب لاقف « دويل

 . تقف « هيلإ ع ا . تكشف ؟ خور ام؛ ماقا بأ ا لاقق منم لجر ماقف « اسفل مهطسب

 خسانلا مق نم ةدئاز « لوقي » ةظنل لملو « انيديأب ىلا خسنلاب اذك : قالوب ةعبط ىف )١(



٣ rtلملاباتک ۔  
 لاق ( اليق الإ ریا شارا انو م نم حوا لق « حولا نع كتو لابو ) لاقف هنع لت ااف
 . انتءارق ىفاذكه : شعألا
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 دائسإو « ىرصبلا دايز نبا وه ( دحاولا دبع (اليلق الا معلا نم منيت وأ اموإل لجو زع هللا لوق باب ) هلق
 لاقيو « ةبرخ عمج ءارلا حتفو ةمجعملا ءاخلا سكب ( برخ ) هلۆ ٠ ديناسالا حصأ هنإ ليق ام هاهتنم ىلا شمعالا
 ىأ ( بيسع) هلق . ةثاثم اهدعب ءارلا ناكسإو ةلمبلا حتفب رخآ عضوم ىف عقوو . صاعلا دض برخلاو . سكعلاب
 انتياور ىف ( .ىجب ال هولأست ال ) هلق . مهئامسأ ىلع فقأ مل ( دوهيلا نم رفنب ) هلق . لخنلا ديرج نم اصع
 . فائثتسالا ىلع عفرلا زوحيو « ءىثب هيف .ىجب نأ ةيشخ هولأسنال ىنعملاو . بصنلا زوج و « ىهناا باوج ىلع مزجلاب
 الئاح اا5 تمقف وأ « هيلع اشوشم نوكأ ال ىتح ىأ ( تمقف ) ِهِلوَق . فوذحنا مسقلا باوج ( هنلأسنل ) هلق
 مهنأ ىلع ثكألا ( حورلا) هلق ٠ ىحولا لاح هاشني ناك ىذلا بركلا ىأ ( ىلجنا الف ) هلق . مهنيبو هنيب
 قلخ نع ليقو . نآرقلا نع ليقو « ىسيع نع ليقو ؛ ليريج نع ليقو« ناويحلا ىف ىذلا حورلا ةقيفح نع هولأس
 ىف ليفام ىلا كانه ريشنو « ىلاعت هللا ءاش نإ ريسفتلا باتيك ىف كلذ طسب ىتأسو . كلذ ريغ ليقو « قاحور مظع
 ىأ « انت ءارق ىف اذكه و ىنيمثكللو ( اذدك یھ ) ھلو . هلعب هللا رثاتسا امم هتقيقح نأ حصالا نأو ىناويحلا حورلا
 بابك ىف ديبع وأ ابافغأ دقو « اهريغ نم روهشملا ف الو لب ةعبسلا ىف ةءارقلا هذه تسيلو < شعالا ةءارق
 لأ لاو . شمعألا ةءارق نم هل تآ ارقلا

 ب اا قاومت هع سانا ضو ايف صعب نأ ةا رايتخالا ضم كرت نم اپ - 8
 1 ريبزا نإ ىل لاق : لاق دوسلا نع قدما أ نع لباس نع و هللا ربع اشو - ١"

 ر ”ةعئاع اي » هِي وللا لاق : ىل تلاق : "تلق ؟ ةبمكسلا ىف "كتئدح اف ًاريثك كيلإ هك ةقئاع "تناك
 بابو « مرمانلا لدم باب : نيياب اه تاءخ ةبدكلا E ريزا "نیا لاق مدع ٹیدح كلم وق
 ری لا نبا فف « نوجا
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 سنوي نبا وه ( ليئارسا نع ) ےل . هب مالعالاو راتخلا ءىثلا لعف ىأ ( رايتخالا ضعب كرت نم باب ) هۆ
 . ىععتلا ديزي نيا وه (دوسالا ) و « هنع ىوارلا ليئارسإ دج وهو ةلمهملا حتفب ىعيبسلا وه ( قعأ ىلأ نع )
 يأ  ةشاان تناك ) هلو . رووشملا ناحصلا هلا دبع ىنعي ( رييزلا نا ىل لاق ) هلو 1 نويفوك مهلك هيلا دانسالاو

 نع هدنسم يف ةي أ نا هيقداز ( ىل تلاق تلق ) هلق . ةبعكلا نأش ىف ىنعي ( ةبعكلا ىف) هلق . نينمؤملا مأ
 نبا ىأ لاق . هدم. ذأ انأو هضعب تيسن اريثك اٹیدح ىنتئدح دقل تلق : دانسالا اذهب ىسوم نب هللا ديبع
 ةي ملا لامعإ لع » ھدرع 0 عفدرو ۰ شرو لح نب وثذب ) e ثر لح ( هۆ . تااق تلق ٠ كتركذأ تسل أم رس ا

 ٠ 5 5 ا 8 دا 0 1
 لا كر ودجاج ا

O E 0 2 8 . 5 ١ 
 ا

 3 ٠ ها اس تويم ىلا يج ضر: 3 1 نبا 3 0 ذك 0 رو را نا 8 ا 2 3 ل E A ةا
.- 



 'ثيدحلا ٠۲۷ ۲۵

 قيرط نم ىذمرتلا هاور دقو . ركذ ام وأ اضيأ ىسأ اع نوكي نأ لمتحیف ءلا تضقنل , هلوق وهو اهدعب ام امآو
 قيرط نم جحلا ف فنضنلل اذكو < ةيلهاجي ادب لاقف « رفكب » هلوق الإ « هماتتب دوسألا نع قا ىلأ نع ةبعش

 اًئيدح ىنتثدح تلق » هظفلو قحا ىنأ نع ةيواعم نب ريهز قيرط نم ليعامسالا هاورو « دوسألا نع ىرخأ

 نوكي هلوق ىلعو . هانمدق امل رظن لاق فو « ليئارسا ةءاور ىلع ليعامسالا ابحجرو « هرخآ تيسنو هلوأ تظفح
 ىلع عفرلاب هريغل و نيعضوملا ىف رذ ىبال اذك« لدبلا ىلع بصنلاب ( اباب ) هلق . ملعأ هللاو . جاردإ ةبعش ةياور ىف

 ءاش نإ جحلا باتكىف اطوسبم كلذ قايس ا ميم ىنلا دارأ ام ىلع ةبعكلا ىنب ىنعي ( هلعفف ) هلو . فانئتسالا
 لجل اونظي نأ إب ىش « اج ةبعكلا مآ مظعت تناك اشيرق نآل هل مجرت ام ىنعم ثيدحلا فو . ىلاعت هللا

 ىف عوقولا ن نا دلا در هن هايد ۲ كف ميل رغب دق ما نأ سالب مم با

 ولو مهحالصإ هيف ام, هتيعر سوسي مامالا نأو « هلم ركنأ ىف عوقولا ةيشخ ركلملا راكنإ كرت هنمو « ةدسفملا
 امرحم نكي مل ام الوضفم ناک

 ام سانلا اوثدَح : لع لاقو . اومن ال نأ ةّيهارك م وق ن ود ف رنا بع نت ساپ - 5

 ص هله کک

 ؟ هلوسرو كا َنذكي نأ نوبح أ « نوفرعإ

 كلذ لغ نع ليقطلا نأ نع ذوبرخ و ا سوم نا 'ديّبع اشو — ۷

 ريغب ةفاضالاب <« ةيهارك » و . نودآلا ىع ال موق ىوس ىأ ( موق نود اموق ملعلاب صخ نم باب ) هلق
 انثدح ) هلق . امف وأ لاعفألا ىف كلت و لاوقألا ىف هذه نكلو « البق ىلا ةجرتلا نم ةبيرق ةمجرتلا هذهو . نبوت

 ىعبات وهو . ةميرك ةباور ىف اک ذو رخ نبا وه ( فورعم نع ) هل . نيقابلل تبث اک ىسوم نبا وه ( هللا ديبع
 هرخآو ةدحوملا ضو ةحوتفملا ءارلا ديدشآو ةمجعملا حتفب هوبأو « عضوملا اذه ريغ ىراخبلا ىف هل سيل و ىكم ريغص

 وهو ىبامس هنم كلاثلا ىوارلا نا ثيح نم « تايئالثلاب قحتلي هلال ىراخبلا ىلاوع نم دانسالا اذهو . ةمجعم

 سانلا اوثدح ) هلو . عضوملا اذه ريغ ىراخبلا ىف هل سيلو « اتوم ةباحصلا رخ ىلا ةلثاو نب ماع ليفطلا وبأ

 هب أدني | نثملا مدقتب هريغلو < ىنوممشكلا نع هتياور نم هلک طقسو ظ رذ ىبأ ةياور ىف عقو اذك ( نوفرءي ام

 ىف سايإ ىبأ نب مدآ دازو . نومبفي ىأ « نوفرعي امب ه هلوقب دارملاو . دانسالاب هبقع مث لا ىلع لاقو : لاقف اقلعم

 هاور اذكو . همهف مهلع هبتشی ىأ« نوركتي ام اوعدو » هرخآ ىف فورعم نع دواد نب هللا دبع نع هل معلا باتك

 تنأ ام  دوعسم نبا لوق هلثمو . ةماعلا دنع ركذي نأ ىغبني ال هبادثتملا نأ ىلع ليلد هيفو . جرختسملا ىف معن وبأ
 ىف دحأ ضعب نود ضعبب ثيدحتلا هرك نمو . سم هاور « ةنتف مهضعبل ناك الإ مملوقع هغلبتال اثيدح اموق اثدحم

 مهلبق نمو « بئارغلا ف فسوب وبأو « تافصلا ثيداحأ ىف كلامو « ناطاسلا ىلع جورحلا اهرهاظ ىلا ثيداحألا

 كثردحت ركنأ هنأ نسحلا نعو ةفيذح نع هوحنو « نتفلا نم عقيام دارملا نأو نيبارجلا ىف هنع مدقت اكةريره وبأ

 طباضو ‹ ىهاولا هليوأتب ءامدلا كفس ىف ةغل ابملا نم هدمتعي ناك ام ىلا ةليسو اهذختا هلال نيين رعلا ةصقب جاجحلل سنأ

 ذخالا هيلع ىشخع نم دنع هنع كاسمالاف « دارم ريغ لصألا ىف هرهاظو ةعدبلا ىوقي ثيدحلا صاظ نوكي نأ كلذ
 لعآ هللاو . بولطم هرهاظب

 ىرابلا مخ # ١ ج 6 --م



 ملا باب + فه
 سا انثدح : لاق ةداتق نع ىبأ ىنثدح لاق ماشه "نب داعم انثدح لاق را حسا اشو - 6 م ك 200 ك 3 9 506 0" 00

 هللا لوسر اي كيبل : لاق . ليج نب داعم اي : لاق - لحل ىلع ُهفيِدَر ذاعمو - چ ”ىنلا نأ كلام نبا
 الإ هلإ ال نأ ”دهشي دَحَأ نم ام : لاق . ( ۴ل ) كيدمسو وللا لوسر اي كيبل : لاق . داعم اي : لاق . كيدعسو ِ ا ۶ ” سە 1 ت 2 ت 3 3 ا
 سانلا هب ”ربخأ الف | هللا لوسرااي : لاق . رانلا لع هلا ”همرح الإ هبلق نم ًاقدص هللا لوسر ادم نأو هللا 0 + نيك مداح ا ل لا 8 يه ا 1 ۶

 انا كيوم دنع دا ا خاو وكم [١3 لاق اورو
 [ :١١9 ىف هفرط ١١م ثيدحلا ]

 « هلي هلا لوسر فلخ بكار ىأ ( هفيدد ) هلق . ىئلاوتسدلا هللا دبع ىبأ نب ماشه وه ( ىلأ یثدح ) هلق
 للي هفيدر ةلاحلا كلت ىف ناك ذاعم نكل « ريعبلل لمعتسي ام رثك أو ةلمهملا ءاحلا ناكساب لحرلاو ةيلاح ةلمجاو
 نونا حتفب لبج نباو « ةمدقتملا « نأ  ريخ وه ( لبج نب ذاعم اي لاق ) هل ٠ داہجلا ىف یتآپ اک راح ىلع
 نا راتخاو ‹ ريدقت ىلا هجايتحا مدعل كلام نبا رايتخا اذهو < لع درفم ىدانم هلال مضل ابف ااو
 نبا لاقو ‹ بوصنم فاضملا ىدانملاو ؛ فيضأ هنأك بكرم دحاو مساك هدعب ام عم هنأ ىلع بصنلا بجاحلا
 . ليوأتب بجاحلا نبا مالك ىلا عسجري وهو « لبج نبا اي ريدقتلاف , دئاز ذاعم هلوق نأ ىلع بصنلا زوجي : نيتلا
 لاق هنأك « ةدعاسملا دعسلاو « ةباجإلا انه هانعم ماللا حتفب بللا (كيدعسو هللا لوسر اي كيبا : لاق ) هلق
 . داعسإ دعب ًاداعسإو ةباجإ دعب ةءاجإ ىأ « ريثكتلاو ديكأتلا ىنعم ىلع اينث امهنكلو « كل ًاداعسإو كل ابل
 ءادنلا ىأ ( اثالث ) هلو « ىلاعت هللا ءاش نإ جحلا باتكىف هو نسو : كلذ ريغ اهقاقتشاو كيبل لصأ ىف لبقو
 مهفيل اثالث ثيدحلا داعأ نم باب ىف مدقتملا ثيدحلا هديؤيو « ملسم ةءاور ىف كلذب حرصو « اثالث البق ةءاجإلاو
 هظفلب دهشي ىأ اقدصب قلعتي نأ نكم « هبلق نم » هلوقو . قفانملا ةداهش نع زارتحا هيف ( اقدص ) هلو . هنع
 ماقم انه مآ « اقدص ه هلوق : ىيطلا لاقو . ىلوأ لوالاو « هبلقب دهشي-ىأ دهشيب اعتب نأ نکمو ‹ هبلقب قدصيو
 هلوقك ةيضرملا قالخالا ىرحت نع العف هب ريعيو « هنع ربخلا لولا ةقباطم نع الوق هب ربعي قدصلا نال ةماقتسالا
 ريرقتلا اذه دارأو . ىهتنا . العف هارحت ام الوق هدروأ ام ققح ىأ 4( هب قاتصو قددلاب ءاج ىذلاو ) ىلاعت
 , ديك أتلاو ميمعتلا نم هيف امل رانلا نيتداهشلا دهش نم عيمج لوخد مدع ىضتقي هنال « ربلا رهاظ نع لاكشالا عفر
 , ةعافشلاب رانلا نم نوجرن# مث نويذعي نينمؤملا ةاصع نم ةفئاط نأ ىلع ةئسلا لهأ دنع ةيعطقلا ةلدآلا تلد نكل
 نذؤي مل كلذ ءافخ لجالو : لاق . ةحلاصلا لامعألا لمع نمي ديقم كلذ نإ : لاق هنأكف « دارم ريغ هرهاظ نأ لمف
 مث ابات اطاق نمي ديقم هقاطم نأ اهنم : ىرخأ ةبوجأب اضيأ لاكشإلا نع ءاملعلا باجأ دقو . هب ريشبتلا ىف ذاعمل
 هاور ا ةريره ىبأل عقو ثيدحلا اذه لثم نال رظن هيفو ؛ ضئارفلا لوزن لبق ناك كلذ نأ اهنمو . كلذ ىلع تام
 «نسح دانساب دحأ هاور ىموم ىلأ ثيدح نم هوحن درو اذكو « ضن ارفلا رك أ لوز“ نع ةرخأتم هتبحصو « لسم
 ةعاطلا لسعي دحوملا نأ بلاغلا ذإ « بلاغلا جرخم جرخ هنأ اهنمو ٠ ةر ره وبأ اف مدق ىتلا ةنسلا ىف هم ودق ناكو
 ىلا رانلا دارملا نأ اهنمو . اهوخد لصأ ال اهيف هدواخ ميرحت رانلا ىلع هعرحتب دارملا نأ اهئمو . ةيصعملا بنتحجمو

 ال رانلا نال هتلمج ةمرح رانلا ىلع هم رحتب دارملا نأ اهنمو . نيدحوملا ةاصعل تدرفأ ىلا ةقبطلا ال نيرفاكلا تدعأ .



 ۲۷ ۱۲۹ - ۱۲۸ ثيدحلا

 . ديحوتلاب قطانلا هناسل اذكو « اهلع مرح كلذ نأ ةعافشلا ثيدح ىف تبث اک ملا نم دوجسلا عضاوم لك أت

 هجوأ وهو « نونلا فذحب نيقابلاو « نورشبتسي مهف ىأ رذ ىبال اذ ( نورشبتسيف ) هلق . . ىلاعت هللا دنع ملعلاو

 ةحوتفم ا ةانثملا ديدشتب ( اولكتي أذا) هلق aN ىلا دعب ءافلا عوقول

 مضو نونلا ناكساب اواكني ینممشکلاو ليصاللو . اولکتب مهتربخأ نإ ىأ ؛ ءازجو باوج وهو« فاكلا رکو

 ديعس فأ ثيدح نم نسح دانساب راز زلا ىورو « هرهاظ نم ردابتيام ىلع اداهتعا لمعلا نم اوعنتم نأ فاكلا

 : لاقف لخد مث . لجعت ال : لاقف رع هيقلف « ريشبتلا ىف ذاع نذأ قلي ى لا نأ ةصقلا هذه ىف هنع هللا ىضر ىردخلا

 ‹ ربع تاقفاوم نم دودعم اذهو . هدرف لاق « ابلع اولكتا كلذ اوعمس اذإ سائلا نإ « ايأر لضفأ تنأ هللا ىن اي

 اک ارايتخا دبعلل نأ ىلع « اولكتي » هلوق نم ةرعاشألا ىملكتم ضعب لدتساو . لَ هترضع داهتجالا زاوج هيفو

 ىلا ريمضلا عجرب نأ لمت : لاق نانا برغر ذاعم توم ىأ ( هتوم دنع ) هلق )٩ . ٠ هللا راع ىف قبس

 دبش نم ىلرخأ : و ا يا تلق . یر هللا لوسر

 . اولكتت نأ ةفاخ الإ موكثدحأ نأ ىنعنمب مل اثيدح قلب هلل لوسر نم تعم : لوقي ةافولا هترضح نبح اذاعم

 يجو مد دقو ئإل عفوا ةيخ أ ٠ مولا كا يدش ةزملا تب ره (امأت ) هلق هركذف

 فرع هنأ ىلع ذاعم عينص لدو « ملعلا ناتك نم لصاحلا مثإلاب دارملاو . « ثاحشي » هلوق ىف ىحولا ءدب ثيدح ىف

 لاكتالاب ديقم ىهنلا نأ فرع وأ . الصأ هب ربخي ناك امل الإو « ميرحتلا ىلع ال هيزئتلا ىلع ناكر يشبتلا نع ىهنلا نأ

 . هتوم تقو ىلا كلذ رخأ هنوكل هجوأ لوآلاو « ديقملا لاز ديقلا لاز اذإ و ‹ كلذ هيلع ىثخم ال نم هب ريخأف

 ةيتآلا ةياورلاو : تلق . . مهريشبت نم هل ضرع ا همزع سك نکل < ىلا ميفي مل اذاعم لعل : ضايع ىضاقلا لاقو

 لبج نب ذاعم ةلزئمو < لَم ىنلا عضاوت نايبو « فادرإلا زاوج عيدحلا ىفو . مدقت ام ىلوألاف « ىنا ىف ةع رص

 هدحو هب ملعيام ةعاشإ ىف هناذئنساو « هيف ددرتي امع بلاطلا راسفتسا زاوج هيفو . ركذ امي هصخ هنآل ملعلا نم

 نمد ذاعم لاق لَم يبنلانأ يلركذ: لاق اسنأ تعمسلاق يا نقار ,متعم انثدح لاق ددسم 00 8

 « اوكي نأ فاغأ ىنإ : الد » لاق ؟ "سائلا شبا الأ : لاق « نجلا لخد ايس هب كرش

 ديز یا نع هايور ىبباقلاو اسودبع نأ قايجلا ركذو ' ل

 ناماس نبا وه رمتعمو . یم. کد ال1 كيم لا لصتي الو مو وهو : لاق « دئسلا نم ددسم طاقسال ىزورملا

 .هيوهأر نب اي فورعملا مامإلا وهو « ىزورموف قحعإ الإ هلبق ىذلا !ذكو « اذاعم الإ نوب رصب هلك ذانسإلاو . ىعيتلا

 نم هيلع تفقو ام عيبج ىف كلذ هل ركذ نم سنأ مسي ملو « هلعاف مسي ل ال ءانبلا ىلع مضلاب وه ( ىل ركذ ) هلق

 اودا اف تع < ت ااا ا لع نب نات عا عل راج فکر ىلا

 ىف فنصملا دنع أيس اک نیمرضخلا دحأ یدو اللا ن وميم نب ورع ذاعم نم كلذ رضح دقو هادبشي ملف ةنيدملاب كاذذإ

 روہشملا ىباحصلا ةرم نب نمحرلا دبع قيرط نم ىئاسنلا هاورو . مث ةدابزلا نم هقايس ىف ام ىلع مالكا ىتأيو « دابجلا

 اعإ كلذ نكل « ةئيعمو العفو ارايتخا دعلل نأ وهو <« ةنلا لهأ لوق وه ةرعاشألا ىملكتم ضع ! حراشلا هدع ىذلا اذه(١)

 هنف 4 نيالا بر هللا ءاشي نأ الإ نوءاعت امو « ديلا ءاش نمل 9 ىلاعت ل لاق اک هلأ ةئيشم دمب مقي



Aملا باتك -؟  
 اذه فارطألا ىف ىزملا دروأ : (هيبنت ) . لعأ هللاو . امهدحأب مهما رسفي نأ لمتحيف « اضيأ ذاعم نم كلذ عمس هنأ
 (هللا قل نم ) هلق . قفوملا هللاو . تامهبملا فهركذي نأ هقح ناكو ء سنأ ليسارم نموهو « سنأ دنسم ىف ثيدحلا
 ىلاعت هللا ءؤر وأ ثعبلا دارملا نوكي نأ لمتحم و « ةعامج هلاق اذك . توملا ىنعي هللا هردق ىذلا لجألا قل نم ىأ
 ةلاسرلا تابثا ىعدتسيو « ءاضتقالاب ديحوتلا ىعدتسي هلال كارشإلا نن ىلع رصتقا (هب كرشب ال) هلق . ةرخآلا ف
 تح أضون نم : لئاقلا لوق لثم وه وأ ‹ كرشم وف هللا بذك نمو هللا بذكد قف هللا لوسر بذک نم ذإ « موزللاب

 لخد » هلوق ىف سیلو . هب نامإلا بحي ام عيمجي انمؤم هن وک لاح تام نم دارملاف . طئارشلا رئاس عم ىأ « هتالص
 ذاعم اهب ربخاف ) لوق . هدعب وأ بيذعتلا لبق نوكي نأ نم معأ هنأل « ىضاملا قايسلا ىف مدقت ام لاكشالا نم « ةنجلا
 ىلع بترملا مثإلا نم ذاعم ىشخ امنإو ‹ ثنحتلاكوهو مثإلا ف عوقولا نم جرحتلا مثأتلا ىنعم ( امأت هتوم دنع

 مومعب الوأ وه ذخأف « سانلا رشبأ الفأ , هلوقل اماع ارابخ] اهب بخت نأ عَ ىنلا عنم نم مهف هنأكو « للعلا ناتتك
 سانلا نم اصاخ اهم ريخأف هتوم لبق ردابف « امومع رابخإلا نم وه اإ عاملا نأ هل ربظ مث « ادحأ اهب ربخم ملف عنملا
 ىف ناك نم نأ هنم ذخأو « كلذب وه ريخأ ل صاختالا ىف هموع ىلع ناك ول عنملا نأ كلذ ىوقيو . نيدكسحلا نيب عسجل

 نع عاطقنا هيف رخآ هجو نم دمحأ هجرخأ امب باوجلا اذه بقعت دقو . هرابخإ نم عنمب مل هنأ مهفلا ىف هماقم لثم
 تام نم ه لوقي مي هللا لوسر تعم : لاقف . هيلع اولخدأف . سانلا ىلع اولخدأ : لاق ةافولا هترضح امل هنأ ذاعم
 . ءادردلا وبأ كلذ ىلع ىدهاشو ٠ توملا دنع الإ هويكثدحأ تنكامو « ةنجلا ىف هللا هلعج ائيش هللاب كرشي ال

 ىن قيرط نم دنسملا قف < كلذ لثم بويأ ىل عقو دقو . هتوم دنع الإ هب مكئدحي ناك امو« ىخأ قدص : لاقف

 هذه ىلاح الول ب هللا لوسر نم هتعم اثيدح كر دحأس : لاق رضح الف « ضرف مورلا ازغ بويأ ابأ نأ نايبظ
 نع بيجأف باوجلا اذه ضروع اذاو . « ةنجلا لخد ايش هلا, كرشي ال تام نم » لوقي هتعمس « هوكتت دح ام

 رشبي نأ ةريره ابأ رمأ قلي ىنلا نأ ليلدب مرحتلا عنملا نم دوصقملا نكي مل هنأ ىلع علطا اذاعم نأب لاكشالا لصأ

 قاف ‹ لعفت ال هللا لوسراي : لاقف هرثأ ىلع لخدو « ةريره ابأ اي عجرا : لاتو هعفدف ربع هيقلف « سانلا كاذب
 ءاولكت نأ فاخأ وذاع مقلي هلوق نأكذ . ملسم هجرخأ . ميغ : لاق . نولمعي ملغ « سانلا لكتي نأ ىشخأ

 . لعأ هللاو . خيلبتلاب ةبآلا مومعل ذاعم هب ربخأ كلذلف « ميرحتلل ال ةحلصملل ىبنلا ناكف « ةريره بأ ةصق دعب ناك
 ةياور فو . « فاخأ » لاقف فنأتسا مث . رشبت ال ىنعملا لب «« فاخأ » ىلع ةلخاد تسيل ىهنلا ى ( ال ) هلق
 ءال : لاق » رمتعم نع ذاعم نب هللا ديبع نع هدنسم ىف نايفس نب نسحللو « ليلعتلا تابئاب « فاخأ ىنا » ةع رك
 ءاولكتب نأ فاخأ ىتاف « لامعاألا ىف اوسفانتيلف مبعد

 و 5 2 5

 : ةشلاع تلاقو . راکم الو ىحتشسم ملا متی ال : دهاجي لاقو . ملا ىف ءايلكا ساپ - م٠

 نيدلا ىف نيقفتيم نأ ءايحلا نوت مل « راصنألا داسن هاسنلا ت 3 3 5 1 3

 : تلاق ةماس مانع ةماسمأ ةنبابنيز نع هيأ نع ماشه انثدح لاق ةيواعموبأ انربخأ لاق مالس ندم انثدح ٠

. e 8# , ف ت ا ہے َ ا 55 ۹ 3 oe, 



 ثيدحلا .#١ ١1 ۲۲۹

 لوسر اي : "تلاقو - اهيْجَو ىّ  ةلَس مآ “تاطنف . ءالا تأر اذإ : يلو بلا لاق ؟"تكتلتحا اذإ ل

 ااو امرشا ف ر مف : لاق ؟ أ رلا لتحول

 | حلال ۰٦۰۹۱ 7م عام : ىف هفارطأ _ ۱۴۰ ثيدحلا ]

 هجو ىلع عقب ىذلا ىعرشلا وهو « ناميإلا نم ءايحلا نأ مدقت دقو « ءايحلا مح یا (ءايحلا باب ) لۆ

 ‹ ىعرش ءايحب وه سیلو « مومذم وهف ىعرش رمأ كرتا اببس عقيام امأو . دوم وهو « رباك أل مارتحالاو لالجالا
 همالك ىف ءال » و . ءاحلا ناکساب وهو . ىحتسم ملعلا ملعتيال : دهاجم لوقب دارملا وهو « ةناهمو فعض وه امإو

 لك رؤي امل ربكتلاو زجعلا كرت ىلع نيدلعتملا ضيرح دارأ هنأكو ‹ ةمومضم ملعتي ميم تناك اذل و « ةيهان ال ةيفان

 نع ةنييع نبا نع ىنيدملا نب ىلع قيرط نم ةيلحلا ىف معن وبأ هلصو اذه دهاجم لوقو . مياعتلا ف صقنلا نم امهنم

 قيرط نم ملسم هلصو قيلعتلا اذه ) ةشااع تلاقو )ەل فنصملا طرش ىلع حيحص دانسا وهو « هنع روصنم

 ل ىنلا تلأس ىراصنالا ديزي تنب ءامسأ نأ هلوأ ثيدح ىف ةشئاع نع ةبيش تنب ةسيفص نع رجابم نب دارا

 نع هلثم نع ىعبات ةياور فئاطالا نم دانسالا فو . ريبزلا نب ةورع نبا وه ( ماشه ) هلق . ضيحلا لسغ نع

 ىنلا ةبيب ر دسالا دبع نب ةبلس ىلأ تنب ىه بنيزو . ابمأ نع تنبلاو هيبأ نع نءالاةءا ور هيفو « اهلثم نع ةيباحص

 . كلام نب سنأ ةدلاو ناحلم تنب ىه ( مياس مأ تءاج ) هلق ٠ لِي ىنلا جوز اهنوكل افيرشت اهمأ ىلا تبسن قل
 ىف اهرذعل اطسب مالكلا اذه مياس مآ تمدقو . قحلا ىف ءايحلاب رمأي ال ىأ ( قحلا نم ىحتسي ال هللا نإ ) هلق

 هلق . ءاسنلا تحضف : مم حيحص ىف تبث اک ةشئاع اهل تلاق اذهلو « لاجرلا ةرض# هركذ نم ءاسنلا ىحتسلام ركذ

 لعجو « كلذ عوقو ققحت ىلع لدي ( ءاملا تأر اذا ) هلق عماجت اأ امانم ف تأر ىأ ( تلتحا یه اذإ )

 سنأ ثيدح نم ملسم ىف ( ةءاس مأ تطغف ) هلق . اهياع لسغ ال ءاملا رت مل اذإ اهنأ ىلع لدي لسغلل اطرش ءاملا ةيؤد

 « قوف نم ةانثملاب وه ( اههجو ىنعت ) هلق . نيترضاح اتناك امهنأب عملا نكمميو « اضيأ ةشئاعل عقو كلذ نأ
 « مايفتسالا ةزمه فذح ( ماتحنو ) هلق ٠ ةماس مأ ىلع دوعي ريمضلاو «٠ بنيز ىنعت لعافو ‹ ةورع لئاقلاو

 تركن أ كلذلو ضعب نود ءاسنلا ضعب ىف نوكي مالتحالا نأ ىلع ليلد هيف : ليق « اهتابئاب «ملتحت وأ » ىنيمشكلاو
 تبرت ) هلق . اهيلع ركنأ اذهلو هلصأ نم ىملا دو.جو تركنأ امتإ املأ ىلع لدي باوجلا نكل < كلذ ةبلس مأ

 ےل . اهرهاظ اهب داري الو رجزلا دنع قلطت ىتلا ظافلاالا نم ىهو ٠ بارتلا ىلع تراصو ترقتفا ىأ ( كنیم

 لات هللا ءاش نإ ةرابطلا باتكىف هثحابم ىلع مالكلا ىنأيسو . ةروسكم ةدحومب ( 0

 لك لا لوسر 0 ۶ نب هللا دبع نع راند نب لا دبع نع لام ىفثذح لاق ”ليعامسإ اشو - لا

 «ةيدابلا > رش ىف سانلا حوف ؟ ھام ىنوثدح « ملتا لكم یهو ا طب ال ةَرَجَش رجلا ن نم نإ لاق

 لَو فارم لاق اهب ان*ربخأ ولا لوسر اي اولاقف . ”تييحتساف : هللا دع لاق لا اهنأ یف ىف مقوو

 یل نوكي < 0 لا O نورك د لاقف «یسم ف مقوا ىبأ “ت تور : هللا دبع لاق . للا

 اذكو اذك



 لا باتك #0 | ۰
 « ملعلا باتكلئاوأ ىف اذه رمع نبا ثيدح ىلع مالكا مدقت دقو « سيوا ىنأ نبا وه ( ليعاعإ انثدح) هل

 نيب عمجل « هنع هب ربخيل ارس هريغل كلذ ركذي نأ هنم ربك أ وه نمل الالجإ ىحتسا اذا هنكع ناكو « كلذ تيوفت

 لاؤسلاب هريغ رمأف ىحتسا نم بابي فنصملا هبقع اذهلو « نيتحلصملا

 لاؤشلاب هريغّسمأف ايتسا نم تيساب - ١

 نع يتلا نب دمع نع ئراوثلا ردم نع شممألا نع دواد “نب هللا دبع انثدح لاق دسم اشو س ۲

 هوضأولا هيف د لاق هلأ ھن 6 ا ى ىلا لاَ هما أ دادقل ؛ تاو 1 الجر تک: لاق ل

 [ ۲۹۹ ۰۱۷۸ : ین هافرط _ ۱۳۲ ثيدحلا ]

 ريثك ىأ دملاو ةمجعملا لاذلا ليقثتي وهو « ءا"نم الجر تنك , لاق بلاط ىنا نب ىلع ثيدح هيف ددوأو
 . اضيأ ةرابطلا ىف هيلع مالكلا ىتأيسو « ةبعاللا دنع لجرلا نم جرخ ىذلا ءاملا : ةمجعملا ناكساب وهو « ىذملا

 لاؤسلا نأ ىاسنلا ىف « أطخ وهو « عوطقملا ىلع ةردقلا عم نونظملا ربلا ىلع داتعالا زاوج لع مهضعب هب لدتساو

 رضاح ”للعو عقو

 دجسملا ىف ايتفلاو ليلا رک د سیصاپ — ٣ 3 8

 E E O ET ا 1 و
 نب رم نب 4 هللا دبع ىلوم عف وان انلدح لاق دعس نب ثيللا انكدح لاق ركع ن هبت یر - ٣۴

 لوسر لاق ؟ لون نأ اا نأ نه ا لوسر ا لاقف دحسلا ىف اق الجر نأ ر 2 نب هلا دبع نا

 . « نارق نم د دج "لها لپو دخلا نم .ماشلا لهأ ليو « فيلا ذ ني مة سا lr ۰ ا نا

 1: لو ”نبا ناكو . 2 نم نم ا "لو » لاق z3 هللا لوسر نأ نوعزو : 2 نا لاقو نا ا

 2 هللا لوسر ن2 هذه تأ

 PEE (6A“ > 16۷ لوم 16۲۲ : ىهفارطأ 5ع ثيدحلا ]

 e ىلإ ةجرتلا م ۽ داشأو ا ا ءاقلإ ىأ )م اعلا ( هلق

 کک للا تقارب نع ا E مقلب يلا س جلا ا زا
 نياك امات ثيدحلا ىور نمي رسفي خلا نومعزبو ١» رمع نا لوقو 5 ابحتف نم طلغو ءارلا ناكساب «نرقدو

 مل هنكل قلي هللا لوسر نم كاد عم ريع نا نآل ققحلا لوقلا ىلع معزلا قالطإ ىلع ليلد هيفو . هريغو سابع

 اشو هعروو هيرحن ةدش ىلع لاد وهو 2« هريغ نع اموري راصف ةريخالا ةلملا ىأ « هذه هقفأ مل» هلوقل همبفي

 ىلاعت هللأ ءاش نإ جحلا ىف هدئاوف ىلع مالكلا

r 



 ۲۳۹ )م4 كدحلا

 لاس ام ٹک أب لئاسلا باجأ نم اپ - ہ٣

 -. 08 ملام - 4 7 ١ ا ° 59 ء۶ 2 E ed و

 نع ىره زل نعو . هکر ینا نع رم نا نع فان نع ج ىلا نبا انثدح لاق مدا اشو — ۳

 و مد

 ةماعلا الو صيمقلا سجا ال » : لاقف ؟ مرحلا نس ل ا ها الْخَر نأ « هلي < ینا نع رمت نبا نع ءرملاس

 اعمق « نيفملا سْمنيلف نيكل 3 مل ناف « نا رفع زا وأ ا الو نيرا الو یواز او

 « نيبعكلا < تع اک 2 ىتح

 ] ثيدحلا ١١6 ى هفارطأ : ¢ AFA Vo ¢ 11فالك 1 لوكا  coNEY oA < OAc cokeةققك (

 باوجلا ةقباطم نأ ىلع هيبنتلا ةمجرتلا هذه عقوم : رينملا نبا لاق ( هلأس ام ركاب لئاسلا باجأ نم باب ) هلق

 صوصخ ىلع ال ظفللا مومع ىلع كلا لمحو « زاج اماع باوجلاو اصاخ بيسلا ناك اذا لب < مزال ريغ لاؤسلل

 لئاسلا نوكي نأ هدنع لمتحاو ةعقاو نع لئس اذإ ىتفملا نأ اضيأ هنم ذخؤيو . ةدئاف ةدايزو باوج هنال ببسلا

 هن أكف «نيلعن تحي مل ناف » لاق اذهلو ‹ باوجلا لصفي نأ هيلع نيعت لاؤسلا لحم ريغ ىلا هيدعي نأ ىلا هباوحم عرذتي

 یضتقت رفسلا ةلاح نال لاؤسلا نع ةيبنجأ تسيلو « رارطضالا ةلاح هدازو امنع هباجاف راتخالا ةلاح نع لأس

 ةقب اطملاب دارملا سيلف لا وسلا اقب اطم نوكي نأ بحب باوجلا نأ نييل وصلا نم ريثك مالك ىف عقوام امأو . كلذ

 لودعلا اضيأ ثيدحلا ىو . ديعلا قيقد نبا هلاق هنع لوئسملا كحل اديفم نوكي باوجلا نأ دارملا لب « ةدايزلا مدع

 « ةحابإلا لصآلا ذإ « سباب ال اع بيجاف سيلي اع لثس لئاسلا نآل « زاحجمالل ابلط رصحني ام ىلا رصحني ال امع

 « مرحلاب هصاصتخا نظيف هموهفع نيعماسلا ضعب كسمتي نأ نمؤي ال ناكلب ٠ هب لاطا سيلي ام هل ددع ولو

 . اصوصخ اًئيش بنتحي نأ هيلع لب صوصخم سابل هل بحال هنآل هسبل هل لحم ام ال هسبل مرحي ام دوصقملاف اضيأو

 ىنأ نبأ نم هعمس هنآ نأ دازخاو «بئذ ىلأ نبا انثدح » مدآ لوق ىلع افطع مضلاب وه ( بئذ بأ نياو ) هلۆق

 هلو : بئذ ىلأ نبا رکذ TT « ىرهزلا نعو د رذ ىلأ ريغ ةياور فو ) نبدانساب بذ

 ىلاعت هللا ءاش ن | اضيأ جحلا باك ىف هدئاوف ىلع مالكا ةيقب ناف ء همس ىلع فقأ مل ( الجر نأ )

 ةغيصب تاعباتملا ىف اهنم « نيثيدحو ثيدح ةئام ىلع ةعوفرملا ثيداحألا نم معلا باتكل متشا : ( ةمتاخ )

 راج لحرو « ةيرسلا ريمأل بتك : ىهو ةعبرأ رخآ ناكم ىف ا, اصوب مل ىلا قيلاعتلاو < رشع ةبن ام اهريغو قيلعتلا

 اثيدح نونام وهو كالذ قابو . ملعتل اب معلا ام ثيدحو « هموق ىلا هعوجر ىف مامض ةصقو « سينأ نب هللا دبع ىلإ

 امج رخ ىلع سم هقفاو دقو « اثيدح نوتسو ةعبرأ ريركت ريغبو « اثيدح رشع ةتس اهبنم رركملاف « ةلوصوم ابلك

 ثيدحو « « هلهأ ريغ ىلإ سالا دسو اذإ » ةرب ره ىبأ ثيدحو « ةروكذملا ةقلعملا ةعبرألا ىهو اثيدح رشع ةتس الإ

 ؛ ةعضرملا ةداهش ىف ثراحلا نب ةبقع ثيدحو « ىرلا لبق حبذلا ىف هثيدحو « « باتكلا هلع مبللا د سابع نبا

 بذكن م » ريبزلا ثيدحو ؛« ةعافشلاب سانلا دعسأ » ةريره ىبأ ثيدحو « اثالث ةملكلا ةداعإ ف سنأ ثيدحو

 ةءاحصلا رثكأ هن وك ىف ةريره ىبأ ثيدحو « ةفيحصلا ىف ىلع ثيدحو « « ىلع لوقت نم » ةملس ثيدحو < « ىلع

 لم ةقلاوع دلا ا ناو ت ةر زق | تدعو فلا نم لا لونأ اذا د ال مآ تي دحتو اكيد



 هوضولا باتنك - ۽ فرخ

 ةفوقوملا راثآلا نم هفو . تاتايسلا ضعب ىف ةفلاخلا ضعب تعقو نإو هيباحص نع ثيدحلا لصأ حرخت ىلع هتقفاوم
 ىراخبلا مخ : دمشر نبا لاق . ةقلعم ةيقبلاو « ةلوصوم افرا را نوف و ناثا مثدعب نمو ةباحصلا ىلع

 « ةحيصنلاب المع باوجلا ىف ةياغلا غلب هنأ ىلا هنم ةراشإ هنع لأس ام شك أب لئاسلا باجأ نم بابب ملعلا باتك
 سانلا ضعب مهف رصقي نأ ةفاخم رامتخالا ضعب كرت نم ةمجرتب ليلةب كلذ لبق راشأو . ةحيحصلا ةينلا ىلع اداتتعاو

 ىلاعت هللا همحر . قاسنا عدبأو قايس عربأب بيطلاب بيطلا عسبتأف « كلذ عسنم امر هنأ ىلإ هنع

 "کھوج اوايغاف ةالّصلا ىلإ يق اذإ )ل [ ةدئالا ٠١ ] ىلاعت هللا لوقو «ءوضُْلا ىف ءاج ام تسيسعإب = ١

 نأ هيي وتلا نيبو : هللا دبع وأ لاق . 4 نيَبعَكلا لإ + رأ و ورب اما + ققارلا ىلإ ”كيربأو

 « هيف فارسإلا لعل لها ةركو . ثالن َلَع دز لو « الو « نيكس اف فرو هرج م وما ضو

 لَ ئبلا لمف اوزواج نأو
 ( ةالصلا ىلإ متقاذإ ١ لجو زع هللا لوق ىف ءاج ام باب . ءوضولا باتنك . ميحرلا نحرلا هللا مل ) ەلۋ

 لجو زع هللا لوقو ءوضولا ىف باب » ةع ركلو « هلبقام نود « هللا لوق ىف ءاج ام ١ ليصالا ةياور ىفو ( ةيألا

 ىنذلا ءاملا حتفلاب و « لعفلا وه مضلاب ءوضولاو . هتامدقمو هتفصو هطئارشو هماكحأ ركذ ءوضولاب دارملاو . « خا
 ىللصملا نال كاذب ىمسو « ةءاضولا نم قتشم وهو . نارمآلا امهنم لك ىف ىحو « امهف روبشملا ىلع هب أضوتي

 ريدقتلا : نورثك آلا لاقف ةبآلا ىنعم ف فلسلا فالتخا ىلا «ءاج ام » هلوقب راشأو . اًعيضو ريصيف هب فظنتي

 ىلع ثدحما قح ىف هنأ الإ « فذح ريدقت ريغ نم همومع ىلع مالا لب : نورخآ لاقو . نيثدح ةالصلا ىلإ مق اذإ

 هاورام اذهل لديو . ابودنم راصف خسن مث باحيإلا ىلع ناك: مهضعب لاقو . بدنلا ىلع هريغ قح ىفو « باحيإلا

 هللا دبع هاب أ تثدح باطخلا نب ديز تنب ءامسأ نأ باطخلا نب ربع ن.هللا دبع نب هللا دبع قيرط نم دواد وبأو دحأ

 ‹ رهاط ريغ وأ ناك ارهاط ةالص لكل ءوضولاب سعأ ملي هللا لوسر نأ ىراصنالا ةلظنح نب هللا دبع نع رمع نبا

 الف ء ةالص لك دنع اضوتي متي ىنلا ناكد ةد رب ثيدح نم مسملو . ثدح نم الإ ءوضولا هنع عضو هيلع قش الف

 ىأ « هتلعف ادمع : لاقف . هلعفت نكن مل ائيش تلعف كلنإ : رمع هل لاقف « دحاو ءوضوب تاولصلا ىلص حتفلا موي ناك

 رش ا يسوم ف اني ءال احا و هع نبع نم ن ایا كلذ ف ینا دع امو تاركا نآعإ
 ىلا مايقلاب ليقو « ةيعفاشلا نم ةعامج هحجرو اعم ةالصلا ىلا مايقلابو هب ليقو « اعسوم اب وجو ثدحلاب بحجب : ليقف
 . تق اذإ ءوضولاب ترمأ ام لاق لَم ىنلا نع سابع نبا ثي دح نم نئساا باككأ هاور ام هل لدي و « بسح ةالصلا

 متدرأ اذإ ريدقتلا نال « ءوضولا ىف ةينلا باحيإ (ةالصلا ىلإ متف اذإ إل ىلاعت هلوق نم ءادلعلا ضعب طبنتساو « ةالصلا ىلإ

 نإ : لاق نم ةبالا هذ كسمبو . هلجأل ىأ « مقف ريمآلا تيأر اذإ : مه وق هلثمو ؛ الج ال اوضوتف ةالصلا ىلإ مايقلا



 فضو ١٠١6 ثيدحلا

 نع ضرف امتإ ةبانجلا لسغ نأ ىلع ريسلا لهأ قافتا ربلا دبع نبا ىلقنف كلذ لبقام امأف « ةنيدملاب ضرفام لوأ ءوضولا

 EES ملاع هلبجب ال ام اذهو : لاق . ءوضوب الإ طق ”لصي مل هنأو « ةالصلا تضرف اک هک«, وهو تب ىنلا

 ثيدح قاس مث . ةدئاملا ةبآ لوزن لبق نكي مل ءوضولا نأ معز نم ىلع درلا ليل د ىلا ةجاح مهب ةنسلا لهأ و : كردتسملا

 قوتنا : لاقف . كولتقمل اودهاعت دق شيرق نم الملا ءالؤه : تلاقف ىبت یو ميلي ىنلا ىلع ةمطاف تلخد » سابع نبا

 ركن أ نم ىلع ال « ةرجهلا لبق ءوضولا دوجو ركن أ نم ىلع ادر حلصي اذهو : تلق . « ثيدحلا . . أضوتف . ءوضوب

 « ةنيدملاب الإ عرشي ملهناب مزح نبا مزجو ابودنم ةرجحلا لبق ناك هناب كلاما © مبجلا نبا مزج دقو . ذئنيح هب وجو

 ءوضولا مب ىنلا لع ليربج نأ هنع ةورع تب دوسآلا بأ نع اهي ورب ىلا ىزاغملا ىف ةعيهل نيا هجرخأ ام امهيلع درو

 ةورع نع ىرهزلا نع : لاق نكل اضيأ ةعيمل نبأ قيرط نم دحأ هلصوو « لسم وهو « ىحولاب هيلع هلوزن دنع

 م نكل « هوحن ىرهزلا نع ليقع نع دعس نب ندشر ةباور نم هجام نا هجرخأو . هيبأ نع ديز نب ةماسأ نع

 ناكل تبث ولو « الوصوم ليقع نع ثيللا قيرط نم طسوآلا ىف ىناربطلا هجرخأو . دئسلا ىف ةثراح نب ديز ركذب

 ىف اذك ( ةرم ةرم ءوضولا ضرف نأ متي ىنلا نيبو ) هلو . ةعيهل نبا ةباور فورعملا نكل « حيحصلا طرش ىلع

 ةرم السغ ءاضعالا لسغ ءوضولا ضرف ىأ ًه قلطم لوعفم هنأ ىلع بصنلا زوحيو « ةيريخلا ىلع عمفرلاب انتياور

 ةرم ظفل داعأو + نآب نبأ رجلا بصت نم ةف ىلع وأ +ةرم لغفي ىأ ربخلا دم ةّدكاسلا لاحلا ىلع وأ « ةرم

 نبا ثيدح نم دعب هاورام ىلا هب ريشي نأ لمت روكذملا نايبلاو . خلا ةرم ديلاو ةرم هجولا ىأ ليصفتلا ةدارإل

 نيعتي الو ةقيقحلا داب! بلط ديفي رمآلا ذإ . ةبالا لمحل لعفلاب نايب وهو <« ةرم ةرم أضوت مب ىنلا نأ سابع

 . دعب اعف كلذ ىلع ثيداحألا ىتأتسو « بابحتسالل اهءاع داز امو باحيإلل ةدحاولا ةرملا نأ عراشلا نيبف « ددعب

 هيفف « هب الإ ةالصلا هللا لبقي ال ءوضو اذه د لاقو ةرم ةرم أضوتف ءام اعد رب ىنلا نأ بهك نب نأ ثيدح امأو

 ًاضوتو ) هلو . ةفيعض املك ىرخأ قرط هلو « هجام نبا هجرخأ فيعض ثيدح هنكل « اعم لوقلاو لعفلا نابي

 باب ىف الوصوم قيلعتلا اذه ىنأيسو ‹ رارکت ريغب «نيترم د هريغلو ‹ رذ ىنأ هياور ىف اذك ( نيترم نيترم اضيأ

 قأيسو « هلبقام قسن ىلع اثالث ىليصألا داز , اثالث اضيأ ًاضوتو ىأ ( اثالثو ) لوق . هيلع مالكلا عم درفم

 ه وضو ةفص ىف ةعوفرلا ثيداحألا نم ءىش ىف تأب مل ىأ ( ثالث ىلعدزي ملو ) هلق . درفم باب ىف اضيأ الوصوم

 نب ورمع قيرط نم هريغو دواد وبأ هاور امف كلذو « الع داز نم مذ بب هنع درو لب « ثالث ىلع داز هنأ ړل

 « ملظو ءاسأ دقف صقن وأ اذه ىلع داز نم » لاق مث اثالث اثالث أضوت م ىنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش

 ا ثالثلا نم صقالا مذ هرهاظ نال بيعش نب ورمع ىلع ركنأ ام ةلج ىف لسم هدع نكل « ديج هدانسإ

 هدي يو . ةدحأو نم صقن نم هريدقت فذح هيف : ليقو . ةدايزلاب لظلاو « صقنلاب قلعتت ةءاسإلاو ءىم رمأ هنأب

 وأ ةدحاو نم صقن ناف « اثالثو نيترمو ةرم ءوضولا و اعوفرم بطنح نب بلطملا قيرط نم داح نب معن هاورام

 ركذ ىلع اوقفتي مل ةاورلا ناب اضيأ ثيدحلا نع بيجأو . تاقث هلاجر لسرم وهو « « أطخأ دقف ثالث ىلع داز

 ام بئارغلا نمو . هريغو هحيصح ىف ةع زخ نبا هاور ذك, طقف , داز نف » هلوق ىلع رصتقم ممرثكأ لب « هيف صقنلا

 یرالا عف © ١ جم.
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 ثيدحلا رهاظب كسم هنأكو « ثالثا نم صقنلا زوج ال هنأ ءاملعلا ضعب نع ىنيارفسألا دماح وأ خيشلا هاكح
 باحبإ هيف سيلف « ملاعلا نم الإ ةدحاولا بحأ ال : ةنودملا ىف كلام لوق امأو . عامجإلاب جوجحم وهو « روكذملا
 قيرط نم ةبيش ىنأ نب هجرخأ ام ىلا كلذ ريشي ( هيف فارسإلا معلا لهأ ا هللاو . الع ةدايز
 نع هوحن جرخأو . « ربن ءىطاش ى ت نا |! ءوضولا نم » لاقي ناك : لاق نيعباتلا دحأ فاسي نب لاله
 هلا دبع ثيدح نم نيل دانساب هجام ن او دحأ هجرخأ عوفرم ثيدح هانعم ىف یورو « دوعسم نباو ء ءادردلا ىنأ

 سيل : لاق دوعسم نبا نع اضيأ ةبيش ىبأ نبا هجرخأ ام ىلا ريشي ( ا اوزواحب نأو ) E صاعلا نب ورمع نبا

 . مثأي نأ نمآ ال : كرابملا نبا لاقو . ثالثلا ىلع ةدايزلا زوجت ال : امهريغو قححإو دمحأ لاقو . ءىش ثالثلا دعب
 ىضتفي بحأ ال هلوق نال  همرحأ مل ىأ . ههرك أ م داز ناف « ثالث ىلع ءىضوتملا دز نأ بحأ ال : ىعفاشلا لاقو
 ثالثلا ىلع ةدايزلا نأ موق نع مهنم ىرادلا ىكحو . هيزنت ةهارك هوركم هنأ ةيعفاشلا دنع مصالا اذهو . ةهاركلا
 هنأ اهتهارك وأ ثالثلا ىلع ةدايزلا ميرحتب لوقلا نم مزايو . دساف سايق وهو « ةالصلا ىف ةدايزلاك ءوضولا لطبت
 نإ حصالاف , ثالثلا ىلع ةدايزلا كح هنم عدتمم ىذلا ديقلا ىف ةيعفاش" دنع فلتخاو . قالطإلا ىلع ءوض ولا ديدجت بدال
 هل دصقي ام ليقو « فحصملا سمو ركشلاو ةوالتلا ةدج ىت> هلم ليقو . طفقف ضرفلا ليقو الفن وأ اضرف هب ىلص
 عجار هنأ ةيفنحلا ضعب دنعو « ةداع ٠ ءوضولا ضقث هلثم ف ل امتع نمل لصفلا عقو اذإ ليقو « م أ وقود ا
 داز ول لب ءیش ديدحتلل طرتشب الف الإو . ديعولا ىف لخدو ا ا تالا

 وهو : تلق . «رون ءوضولا ىلع ءوضولا و دراولا ثيدحلل ةبرقلا هب دق اذا ايس الو « مول ال اهريغو ةعبارلا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةدئاملا ريسفت لوأ ىف كاذ طسب ىتأيسو . ةءاورلا هذه ىلا راشأ فنصملا لعاو « فيعض كيدح
 امأو « طقف هعضوم لفي هناف اهضعب وأ تارملا ىف ءاملا هبصي مل ءىش وضعلا نم تب هنأ لع ول ام كلذ نم ینثتسیو
 مومذملا ساوسولا ىلا لاحلا هب لؤي التل « الف غارفلا دعب ”ىراطلا كشلا عم
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 . لسغلاو ءوضولا نم معأ وه ام هب دارملاو « ةلمبملا ء اطلا مضب وه ( روهط ريغب ةالص لبقت ال باب )هلق

 ةماسأ نب حيلا يأ قيرط نم هريغو دواد وبأو « سع نبأ ثددح نم هريغو ملسم هاور ثيدح ظفل ةمجرتلا هذهو
 رار كد له رست ايلف  :ىراخلا طرق ةف انف نيل نكن ةريثك قرط هلو « هببأ نع

 كرت ىف فنصملا هجرخأو « هلعاف مسي ل امل ءانبلا ىلع مضلاب انتياور ىف اذك ( لبقت ال ) هلق . هماقم موقي ام بابلا
 لوبقلاب دارملاو « هلا لقب الد ظفلب قازرلا دبع نع امهالك لبنح نب دمحأ نع دواد وبأو « رصن نب قحإ نع ليحلا



 fo ۱۳۹ مو ثيدحلا

 نايتالا ناك الو . ةمذلا ىف امل ةعفار ةئرحب ةعاطلا عوقو ةرم لوبقلا ةقيقحو ٠ ءازجإلا وهو ةحصلا فدارب ام انه

 تأ نم » علك هلوق لثم ىف قنملا لوبقلا امأو ءازاجم لوبقلاب هنع ربع هت رم لوبقلا ىذلا ءازجإلا ةنظم ابطورشب

 : لوقي فلسلا ضعب ناك اذهلو « عنامل لوبقلا فلختيو لمعلا حصي دق هنال « قيقحلا وهف <« ةالص هل لبقت مل افارع

 نم هللا لبقتي امن] إل لاق ىلاعت هللا نال : لاق . رمع نبا هلاق ء ايندلا عيمج نم ىلا بحأ ةدحاو ةالص ىل لبقت نآل

 ةريره وبأ هرسف امنو « نيليبسلا دحأ نم جراحلا هب دارملاو « ثدحلا هنم دجو ىأ ( ثدحأ ) هل . ( نيقتملا
 قاب امأو « امهري_غ نم شك أ ةالصلا ءانثأ ىف ناعقي دق امهنالو ‹ ظلغألا ىلع فخالاب اهبنت كلذ نم صخأب

 ىري ال ناك ةريره ابأ لملف  ةماجحلاو مفلا ءلم ءقلاو ةأرملا سلو ركذلا سك - ءاملعلا نيب امف فلتخلا ثادحالا

 ةريره ابأ نإ ليقو . نيجرخلا نم الإ ءوضولا رب ل نم باب ىف نيس اك فنصملا ىثم هيلعو « اهنم ءىثب ضقنلا
 ةالصلا نالطب ىلع ثيدحلاب لدتساو . دعب هيفو « كلذ ادع ام لعي ناك لئاسلا نأ هيلعل ركذ ام ىلع باوجلا ىف رصتقا
 ىلا تنا لوبقلا نال ةالص لكل بحال ءوضولا نأ ىلعو « ايرارطضا مأ ايرايتخا هجورخ ناك ءاوس ثدسحلاب

 ءاملاب ىأ ( أضوتي ) هلو . !ةلطم ءوضولا دعب ةالصلا لوبق كلذ ىضتقاف اهلبق مل فلاخم اهدعب امو « ءوضولا ةياغ
 عراشلا قلطأف «لسملا ءوضو بيطلا ديعصلا » اعوفرم رذ ىبأ نع ىوق دانساب قاسنلا ىور دقو « هماقم موقي ام وأ

 قاب حسم ىأ أضوتف اثدح ناك نم ةالص لوبقب دارملا نأ خي الو ‹ هماقم مات هنوكل ءوضو هنأ مميتلا ىلع
 لعأ هللاو . ةالصلا طورش

 هوضاولا راثآ نب نواح ردلاو ءهوضالا لضف صاب - ؟
 : لاق روجلا رمت نع لاله ىلأ نب ٍديعَس نع دلاخ نع ثيالا انثدح لاق ريكس نب یجب اشو -

 ةمايقلا موي نودي" ىتمأ نإ » لوقب لي ىلا ةتسمت ىنإ : لاقف اضوتف دجسلا م ىلع ةربره ىبأ مم تقر
 « ليف هر ليطب نأ "ك عاطقنما نف « ءوضارلا راآ نم نيج رغ

 ىف درو امل ةءاكحلا ليس ىلع وهو « عفرلاب تاياورلا رثكأ ىف اذك ( نولجحنا رغلاو « ءوضولا لضف باب ) هلق
 هريصخو أدتبم نولجحلا رغلاو ةيفانئتسا واولا وأ < لسم دنع وهو < نولجحنا رغلا متنأ »ه ثيدحلا قرط ضعب

 ىلع فطعلاب « نياجحلا رغلاو » ىلمتسملا ةياور ىفو « ءوضولا راثآ نم » هلوق ربخلا وأ « لضف مهل هريدقت فوذحم

 دحأ قرادنكسالا ديزي نبا وه ( دلاخ نع ) ەلۋ . هلياود ىف ليصألا هب حرص اک نيلجحملا رغلا لضفو ىأ ءوضولا
 ملا عضب ( رمجلا يعن نع ) هلو . نارقالا ةباور باب نم لاله ىبأ نب ديعس نع هتياورو « تاقثلا ءابقفلا

 معزو . مللي ىنلا دجسم نارخبي اناك امهنوكل كلذب هوبأو وه فصو < ىندملا هللا دبع نبا وه جلا ناكساو

 نأب ىبرحلا ميهاربإ مزج دقف ظن هيفو « زاجم كلذي معن هنبا فصوو ةقيقح كاذب هللا دبع فصو نأ ءاملعلا ضعب
 فصنلاو « هنع ىوارلاو هخيشو ثللا مهو ٠ نويرصم مهفصن ةتسلا دانسالا اذه لاجرو . كلذ رشابي ناك ايمن
 « ةاورلا روبج اذك ( أضوتف ) لوب . تدعص ىأ فاقلا رسكو ءارلا حتفب ( تيقد ) هلو . نويندم رخآلا
 ىراخبلا هنم هجرخأ ىذلا هجولا نم هريغو ليعامسالا هاور دقو « فيحصت وهو أضوتق هلوق لدب اموب ىتيبسشكلاو

 اذكو « هیقاس ىف عفرف هيلجر لسغو « هيدضع ىف عفرف هيديو هجو لسغف » هيف ىليعامسالا دازو « أضوت ١ ظفلب
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 : هذه ىف دازو معن نع ةيزغ نب ةرامع قيرط نمو < هوحن لاله ىأ نب ديعس نع ثراحلا نب ورهع قيرط نم راسم

 ةريره يدأ يأر نم كلذنأ معز نمىلعدر هبفو «هعقر دافأف ًاضوتي ريما لوسر تیأراذکه» لاقةريرهابأنا

 ةوعدلا ةمأ اہ دارو دم ةمآ قلطت دقو ‹ نوملسملا هو ةباجإلا ةما ىآ ( ىتمأ ) هلق . اعم هارو هتیاور نم لب

 ءارلا ديدشتو ةمجعملا مضب ( ارغ ) هلو . نومسي وأ نوداني ىأ هلوأ مضب ( نوعدب ) هلق . انه ةدارم تسيل و

 بيطو هربشلاو لاما ىف تلمعتسا مث « سرفلا ةبيج ىف نوكت ءاضيب ةعمل ةرغلا لصأو « ةرغ وذ ىأ رغأ عج
 ؛ لاحم لا ىلع وأ نوعديل ةيلوعفملا ىلع بوصنم ارغو « قلب دمج ةمأ هوجو ىف نئاكلا رونلا انم اهب دارملاو . ركذلا

 ميجلاو ةلمبملاب ( نيلجحم ) هلو . ةفصلا هذه ىلع اوناكو فصولا اذهب اودون داهشألا سوءر ىلع اوءد اذإ مهنا ىأ

 « لاخاخلا وهو ةامبملا رسكب لجحلا نم هلصأو « سرفلا مئاوق نم مئاوق ثالث ىف نوكب ضايب وهو ليجحتلا نم
 رظن هيفو « ةمآلا هذه صئاصخ نم ءوضولا نأ ىلع ثيدحلا اذهب ىميلحلا لدتساو . رونلا اضيأ انه هب دارملاو

 اهنم وندلاب كلملا مه امل ةراس نأ رجاه اهاطعأ ىذلا كلملا عم اهنع هللا ىضر ةراس ةصق ىف فنصملا دنع تبث هنال

 تصتخا ىذلا نأ رهاظلاف « مالغلا ملك مث ىلصو أضوتف مات هنأ اضيأ بهارلا جرج ةصق ىفو « لصتو أضوتت تماق
 اعوفرم اضيأ ةريره ىبأ نع ممل ةياور ىف كاذب حرص دقو « ءوضولا لصأ ال ليجحتلاو ةرغلا وه ةمآلا هذه هب
 ىأ ةريخالا ءايلا ناكسإو ةلمهملا سكب ءاهيس » و . هوحن ةفيذح ثيدح نم هلو « ريغ دحال تسيل ايس » لاق

 اک فيعض ثيدح وهو « ىلبق ءايبنالا ءوضوو ىلوضو اذه ١ ثيدحي ىميلحلا ىلع مهضعإ ضرتعا دقو . ةمالع

 . ةمآلا هذه الإ مهعأ نود ءايبنألا صئاصخ نم ءوضولا نوكي نأ لاتحالو « هفعضل هب جاجتحالا حصي ال مدقت

 نم عاطتسا نف ) هلق . ديعلا قيقد نبا هلاق ءاملا هنأ ىلع اهحتف زوحيو « واولا مضب ( ءوضولا راثآ نم ) هلق
 ليبارس ) ون ىرخألا ىلع اهتلالدل امهادحإ ىلع رصتقاو . ليجحتلاو ةرغلا لطيلف ىأ ( لعفيلف هترغ ليطي نأ

 « ءوضولا ءاضعأ فرشأ ةرغلا لح نال ركذم وهو ليجحتلا نود ةثئؤم ىهو ةرغلا ركذ ىلع رصتقاو ( رجلا كيت

 لطيلف » هظفل ف « ني آلا ركذ ةيزغ نب ةرامع قيرط نم ملسم ةباور ىف نأ ىلع . ناسنالا نم رظنلا هيلع عقب ام لوأو

 ايفو « هلسغ ىف ةدايزلا ىلا ليس ال هجولا نأل ليجحتلا نع ةرغلاب ةريره وبأ ىنك : لاطب نبا لاقو « هليجحتو هترغ

 لقن و . الثم قنعلا ةحفص ىلا لسغي نأب هج ولا ىف ةنكم ةلاطإلا نال عونم هافن امو « ةغللا بلق مزلتسي هنآل رظن لاق

 نم دحأ هاور نكل « ثيدحلا ةيقب هنأ هرهاظ نإ مث . ليجحتلاو ةرغلا نم لك ىلع قلطت ةرغلا نأ مهضعب نع ىمفارلا

 « ةريره أ لوق نم وأ ملي ىنلا لوق نم لا عاطتسا نم هلوق ىردأ ال يمن لاق : هرخآ ىفو معن نع حيلف قيرط

 ةياور ريغ ةريره ىبأ نع هاور نم الو ةرشع مهو ةباحصلا نم ثيدحلا اذه ىور نع دحأ ةياور ىف ةلججلا هذه رأ لو

 دقو « ةبكرلاو بكتملا ىلا : ليقف ليجحتلا ىف ليوطتلا نم بحتسملا ردقلا ىف ءاملعلا فلتخاو . لعأ هللاو هذه معن

 ليقو « نسح دانساب ديبع وأو « ةبيش بأ نبا هجرخأ هلعف نم رمع نبا نعو . ايأرو ةباور ةربره ىلأ نع تبث
 بحتست ال : ةيكلاملا نم ةفئاطو لاطب نبا لاقو . كلذ قوف ىلا ليقو « قاسلاو دضعلا فصن ىلا ةدايزلا بحتسملا

 ةءاودو « هوجو نم ضرتعم مهمالكو « مظو ءاسأ دقف اذه ىلع داز نم د مل هلوقل.قفرملاو بعكلا ىلع ةدايزلا

 كلذ ىف ةريره بأ بهذم فالخ ىلع ءادلعلا قافتا مهاوعد امأو . لاتحالاب ضراعت الف بابحتسالا ىف ةحيرص ملم

 امأو . ةيفنحلاو ةيعفاشلا شبك أو فلسلا نم ةيعامج هبابحتساب حرص دقو « رع نبا نع هانلقن ام ةدودرم ىبف



 ثيدحلا ۱٣۷ ۴۷

 هعفر حرص دقو فيك « ىورام ىنعع ىردأ ىوارلا نأب ضرتعف ءوضولا ىلع ةموادملاب ةبولطملا ةلاطإلا مهليوأت

 نم ليجحتلاو ةرغلاب لصاحلا لضفلا نال « ءوضولا لضف نم هل مجرت ام ىنعم ثيدسحلا فو عي حراشلا لا
 « هريغو ملم اهجرخأ ةحم رص ةحصص ثيداحأ هيف تدرو دقو ؟ بجاولاب نظلا فيكف « بجاولا ىلع ةدايزلا راثآ

 ملعأ هللاو . هيف نمل وأ دجسلل ىذأ هنم لصح مل اذا نکل دجسملا ربظ ىلع ءوضولا زاوج هبفو

tsا كيرا ١ ت  
 نئشيتسل كثلا نم أضوتي ال ساپ ¬ ع

بع نعو تكلا كيعس نع را امدح لاق نا ان لاق لع اشم — ۷
 همت نع ربك نب دا

 ذأ - تفي ال » انف « ةالصلا ىف ءىشلا دج أ هيلإ لي ىذلا لْجكلا قلي هللا لوسر ىلإ كش هنأ

 اعر دج وأ وص عني ىتح - افرع ال

 [ ۲۰٠۹۰۱۷۷ : ىف ءافرط ۱۳۷ ثيدحلا]

 انثدح ) هلو . كشلا ببسب ىأ (كشلا نم) هلق . لعافلل ءانبلا ىلع هلوأ حتفب ( اضوتي ال ) نرونتلاب (باب) هلق

 « بيسملا نب ديعس نع هلوق ىلع فوطعم وه (دابع نعو) هل . ةئايع نبا وه نايفسو ىيدملا هللا دبع نبا وه ( ىلع

 نوكي نأ لمتحي هيف ديعس خيش نإ مث« الصأ دابع نع هل ةياور ال اديعس نال اطلغ ةعركةءاور نم واولا تطقسو

 « بيسملا نبا ليسارم نم نوكيو افوذعمنوكي نأ لمت و ؛دابع وهو ىناثلا مع ىأ همع نع امهالك لاق هنأكدابع مع

 ىبأ نع بيسملا نبا نع ىرهزلا نع ثيدحلا اذهل رمعم ةياور ىناثلا ديؤيو . فارطالا بحاص ىرج لوالا ىلعو

 نب هللا دبع وه ( همع نع ) هلت . ركنم هنإ لاقف هنع دمحأ لئس نکل تاقث هتاورو هجام نبا هجرخأ ىردخلا ديعس

 وه له فاتخاو « ةنيبع نبا قيرط نم ثيدحلا اذهل مهتياور ىف هريغو ءامس ‹ یراصن الا ىنزاملا مصاع نب ديز

 حرصو « ىاشلا وه ىوارلا نأ هاضتقمو فلأب اكش انتياور ىف اذنك ( اكش هنا ) هلق ٠ همأل وأ هيبآل دابع مع

 نع ب هللا لوسر تل أس : لاق ديز نب هللا دبع همع نع هظفل و نايفس نع ءالعلا نب رابجلا دبع نع ةم زخ نبا كاذب

 . ناشلا ريض هنأ ىف ءابلاف اذه ىلعو < لوعفنلا ءانبلا ىلع هلوأ مضب « کش ٠ تاياورلا ضعب ىف عقوو . لجرلا

 هنأ ىراخبلا ةباور ىف ءاجو : لاق « ىاشلا مي مل : لاقو . ىوونلا هطبض اک اضيأ مضلاب , کش » ملسم ىف عقوو

 ضعب نال اذه ىلع تہ امو« ملم ةياور ىف ىأ حتفلاب « ىش د نأ اذه نم موتي نأ ىغبني الو : لاق . ىوارلا

 . بصألا عضوم ىف هدعب امو وهو . ةياكحلا ىلع مضلاب (لجرلا) هلق ىوونلا مالك هل ربظي مل هنا لاق سانلا

 نظلاو « نظي ىنعملاو ‹ لايخلا نم هلصأو « ةحوتفملا ةريخالا ءايلا ديدشتو ةمجعملا حتفو هلوأ مضي ( ليخي ) هلق

 دحب ) هلق . نيقيلا فالخ نظلا نأ نم ةغللا لصأ وه ام ىلع امهدحأ حيجرت وأ نيلاتحالا یواست نم معآ انه

 لودعلا هيفو « ءىش هنم جرخم هنا هتالص ىف هيلا ليخي » هظفل و ليعامسالا هب حرصو « هنم اجراخ ثدحلا ىأ ( ءىثلا

 محلا اوصفن هرهاظب ةيكلاملا ضعب كسم ( ةالصلا ىف هلو . ةدورضلل الإ هما صاخم رذقتسملا ءىثلا ركذ نع

 نيديلا لسغ نم ضورفملل الدكت قاسلاو دضعلا ىف عورفلاب كلذو <« ةصاخ ليجحتلا ىف ةلاطالا ةيعرش ةلأسملا هذه ىف حملا )01(

 ملعأ هللاو . ل ةباور ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلإ كاذ مفرب ةر سه وبأ حرص اک « نيمدقلاو



 .وضولا باتك - ۽ ظ ظ ۲۴۸
 نع ىهلاف « ةدابعلا لاطبإ نع ىبلاب اوقرفو « ابجراخ ناك نم ىلع ءوضولا اوبجواو « ةالصلا لخاد ناك نمب
 نأ ىئبنيف ةالصلا جراح اضقان ناك نإ ليختلا اذه نال « كلذب قيرفتلل ىنعم الف « اهت# ىلع فقوتم ةدابعلا لاطب]
 هلق ٠ ةيفان ءال » نا ىلع عفرلا زوحيو « ىهنلا ىلع مرجلاب ( لتفنيال ) هلق ٠ ضقاونلا ةيقبك امف كلذك نوكي

 نم فرصني ال ظفلب نايفس نع هوور هريغ ةاورلا نآل « ىلع نم هن أكو ؛ ىوارلا نم كش وه ( فرصني الوأ )

 سل ولام لمشيل مثلا نود نادجولاب ربعو عبونتلل وأ ( دحب وا ) هلق . هجرخم نم ىا ( انوص ) هل . كش ريغ
 . هئيع ال هب راقام سمل ىلع لمحت ةروصلا نال ضةنيال ربدلا سمل نأ ىلع لدتسا نمل هيف ةجح الو < هدب مش مث لحما

 ىنمملا نال « نيقيلاب نيرمآلا نيذه صيصخت دارملا سيلو « ثدحلا نقيتي مل ام ةالصلا ةحص ىلع بابلا ثيدح لدو

 ءايرشالا.ءاقب كح ىف لصأ ثيدحلا اذه : ىوونلا لاتو . ىباطحلا هلات ىنعبلا كىملا ناك ظفللا نم عسوأ ناك اذ

 ىورو . ءابلعلا روهمج ثيدحلا اذهب ذخأو . املع ءىراطلا كشلا رضي الو « كلذ فالخ نقيتي ىتح اهوصأ ىلع

 « ىرصبلا نسحلا نع ليصفتلا اذه ىورو « املخاد نود ةالصلا جراخ ضقألا هنع ىورو « اقلطم ضقنلا كلام نع

 اقلطم هيلع ءوضو ال هنع عفان نا یورو. هنع مساقلا نبا ةيآور وهو 5 ىطرقلا هلاق كلام بهذم روبشم لوآلاو

 , هباعصال ىه امن ]إو هنع تبثت مل ليصفتلا ةياودو . ًاضوتب نأ ىلإ بحأ : هنع بهو نبا یورو « روما لوقك

 ىلع لد امي بيجأو ٠ ةلع نع الإ نوكنت ال ىوكشلا نأب كسمتو « ساوسو هب ناك نم ىلع ثيدحلا مهضعب لمحو

 ال مأ ءىش هنم جرخأ هيلع لكشأف ايش هنطب ىف ؟دحأ دجو اذإ و هظفلو لسم دنع ةريره ىبأ ثيدح وهو « ميعتلا

 كاذب حرصو « ةالصلا نم ىأ دجسملا نم نجرخم الف هلوقو « احر دحب وأ اتوص عمسي ىح دجسملا نم نجرخ الف
 ىف كشلا ىفلأ و ‹ دصقم ىهو ةالصلا طاتحا هلال « حجار كلام هيلا بهذ ام : قارعلا لاقو . هتياور ىف دواد وبأ

 نم ىلوأ دصاقملل طايتحالاو , امل ضقانلا ثدحلا ىف كشلا ىغلأو ةليسو ىهو ةراطلا طاتحا هريغو « ءىرملا ببسلا

 فارصضنالا مدعب أ هال ثيدحلا لولدمل رياغم هنكل « ىوق رظنلا ثيح نم كلذ نأ هباوجو . لابو طاطا

 خرا نادجو ريتعا هلال رجلا حير هنم دجو نم ىلع دحلا بجوأ نمل هب لدتسي : ىباطخلا لاقو . ققحتي نأ ىلإ
Eققحتم هناف لوألا فالخ « ةمئاق انه هبيشلاو ةب.كلاب أردت دودحلا نأب قرفلا نك و < كلا دل  

 ءوضولا ىف فيفختلا ساپ - ه
 “ولا نأ سابع نبا نو ببرک ربخأ لاق رمت نع نايفس انئدح لاق هللا دبع نب لع انت - ۳۸

 نع ةر دب م نایت هب اند “م. لسن ما مع ىتح جا لاق ارو - یلص مل« خف " ىتح مو
 ىف ناك الف « ليللا نب ا ىلا مق E E دنع سب: لاق سابع نبا نع ببر نع ورع

 تاق لش مقر - كلو راما م اءوضاو ٍقلَعُم نش نم مونت وال ئا ماق ليلا ضمب

 . هنيك نع یم نو يلام نع : ناب لق اع ژو ورا قرط ف تاج م اشو ام او

 : وا نيف ةالعلا لإ هن اق «قالكلاب داف یان هاتأ "م ٠ حق یت وح مانق َمَجطْضا ملا ماش ام لص

 ديبع تمم : ورع لاق « هبلق ماني الو هنيع مان هالك نا وسو نإ نوفر انا ل ورمل انلق . ا 1



 ۳4 ۱۴۳۹ - ۱۳۸ ثيدحلا

 [ تائاصلا ٠١١ ] ( کم ذآ ین ا مانا یف ىَرأ ىلإ )ل أرق م . نحو ءايفألا بؤر : لوق ری نبا
 نبا وه ورمعو « ةنييع نبا وه ( نايفس ) هلو . فيفختلا زاوج ىأ ( ءوضولا ىف فيفختلا باب ) هلق

 دقو ىلع ىوس « نويكم دانسالاو . نيحيحصلا ىف ةدرفملا ءامسالا نم ريغصتلاب بيركو « ىرصبلا ال كلا رائيد

 لوقي نايفس ناك ىأ ( عجطضا لاق ارو ) لو . بيرك نع ورع : ىعبات نع ىعبات ةياور هيفو . ةدم اهب ماقأ
 ماقم امهدحأ ةماقإ درب مل هنلكل ‹ هجو نم صوصخو مومع امهنيب لب نيفدارتم اسيلو « عجطضا هراتو مان ةرات
 وأ امجطضم ىأ مان لاق هرصتخا اذإو « ىتأيس اک مانف عجطضا لاق الوطم ثيدسحلا ىور اذإ ناک لب < رخآلا
 هلو : الوطم هب مهد راص مث ارصتخ هب مهثدحب ناك نايفس نأ ىنعي ( انثدح مث ) هلو امان ىأ عجطضا
 كلذ دعب هلوق لجال ضايع ىضاقلا ام وصو فاقلا لدب نونلاب « مانف » نكسلا نبالو « رثكالل اذك ( ماقف ةليل )

 « اللف » هلوق ىف ءافلا نأ وهو رهاظ اههبجوت نآل اهئطخي مرجلا ىغبني الو . ىبهتنا « ماق ليللا ضعب ىف ناكاملف »
 ( ناك الف ) هلق . ليصفتلاو لامجالاب امهنيب ةرياغملا نكل ىلوألا نومضم امن ومضم ناك ن إو ةيناثلا ةلماباف « ةيليصفت
 نوكت نأ لمتحو اهانعم نوكت نأ لمتحيف < ىف لدب « نم » ىنييمششكللو ( ليللا ضعب ىف ) متلي هللا لوسر ىأ

 هلق ٠ ةقيتعلا ةيرقلا ىأ نونلا ديدشت و ةمجعملا حتفب ( نش ) هلق . ليللا ضعب لصح املف ىأ « ةمات ناكو ةدئاز

 ىأ ( هللقيو ورمع هففخ ) هلو . ةقلعم ظفلب باوبأ دعب هجرخأ دقو ‹ ءاعولا وأ دلجلا ةدارإ ىلع ركذ ( قلعم )
 : لاق . ةرم ةرم ىلع ديزب ال ىأ هللقيو « كلدلا رثكي ال ىأ هففخم : رينملا نبا لاقو « ليلقتلاو فيفختلاب هفصي
 .ىوعد یهو . ىجتنا . هرصتخي ملهنكل < هرصتخال هراصتخا نكمي ناك ول هلال , كلدلا باح ىلع ليلد هيفو

 . كلدلا ليلق نم فخأ وضعلا ىلع ءاملا نالسم ىلع راصتقالا لب , كلدلا ىضتقي ام ريخلا ف سيل هناف ٠ ةدودم
 ىف تبث دقو . ىبتتا هريغ اهيلع ردقي ال مقلب هتلئام ةقيقح نال الثم لقي مل: ىنامركلا لاق ( أضوت ام اوحن ) هلو
 . ةبج لك نم ةاواسملا ةيلثما قالطإ نم مزلي الو « عنص ام لثم تعنصف تمقف د باوبأ دعب ىتأيس اك ثيدحلا اذه
 لب اثدح سيل مونلا نأ ىلغ ليلد هيف ( أضوتي ملو ىلصف ) هلق . هادانف لمتسمللو « هملعأ ىأ دملاب ( هنذاف ) هلۆق
 مونلا نم ماق اذإ أضوت امير ناك اذهلو « كلذب لعل ثدحأ ولف هبلق ماني الو هنيع مانت ناك لِ هلال ثدحلا ةنظم
 . « نايفس لئاقلا ( انلق ) هل . همانم ىف هيتأي ىذلا ىحولا ىعيل مونلا هبلق عنم امإو : ىباطخلا لاق ء أضوتي مل ايرو
 . . ةبحص ةداتق نب ريمع هيبالو « نيعباتلا رابك نم ريمع نب ديبعو « رخآ هجو نم قأيس اک حبحص روكذملا ثيدخلاو

 هجوو . سنأ نع كيرش ةياور نم ديحوتلا ىف قأيسو « اعوفم لسم هاور « ىحو ءاسنالا ايؤر » هلوقو
 برغأو . هدلو حبذ ىلع مادقالا مالسلا هيلع ميهاربإل زاج امل ايحو نكن ملول ايؤرلا نأ ةبج نم هالت امي لالدتسالا
 ثيدحلا نم ركذب ال نأب ىراخبلل هنم مازلإ اذهو . بابلا اذهب هل قلعت ال ريمع نب دیبع لوق : لاقف حراشلا ىدوادلا
 . لع هللاو عونمف الصأ بابلا ثيدح قلعتي ال هنأ دارأ نإو . دحأ كلذ طرتشي ملو , طقف ةمجرتلاب قلعتي ام الإ

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةالصلا باتك نم رئولا باتك ىف ثيدحلا اذه ثحابم ةيقب قأسو
 ع

 داقنإلا ءوضألا غابسإ : رع نبا لاقو . ءوضؤلا غابسإ باپ -
 0 رس ے۶ .٠ ے2 ذ س

 ةماسأ نع سابع نبا ىلوم بيرك نع ةبفع نب ىموم نع كلام نع لَم نب هللا دبع اشم -



°{ 
 ءوضولا باتك - ۽

 ا 7 وت 0 اف 0 مدل ”ناكاذإ ىتح ةف ر ند هني لا كوت مهد : لوقي e 2 دبر نا

 ميسا PAE ةفل هل ءاج الف . بك ف . كمامأ ةالصلا : لاقف . هللا لوسر اي ةالصلا : ”تلفف . ءوضؤلا
 لو لصف هاشملا تتيقأ "مت وازم ىف هریو ناسنإ لك حان 6 رفا لصف ٌةالصلا تما ٤ ا

 ۷Y] ءوكتك ۱1۷ ۱۸۱ : ىف هفارطأ _ ۱۳۹ ثيدحلا ]

 قيلعتلا اذه ( رمع نبا لاقو ) هلق ٠ غباس عرد هنمو « مامتإلا ةغللا ف غابسإلا ( ءوضولا غابسإ باب ) هلق
 ىور دقو « ةداع ءاقنإلا مزلتسي مام الا ذإ « همزالب ءىشلا ريسفت نم وهو « حي دانساب هفنصم ىف قازرلا دبع هلضو
 امهنآل امهريغ نود امہف غلاب هنأكو « تارم عبس ءوضولا ىف هيلجر لسفي ناك رم نبا نأ حیح دانساب رذنملا نبا
 ىف ثيدحلاو ‹ ىنعقلا وه ( ةلسم نب هللا دبع انثدح ) هلوق < ملعأ هللاو ةافح ىثملا مدايتعال ابلاغ خاسوالا لح
 ىلوم ةئراح نبا ىأ ديز نب ةماسأو « بيرك نع ىموم : ىعبات نع ىعبان ةياور هيفو « نوين دم هلك دانسالاو « أطوملا
 ىأ ( ةفرع نم عفد ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ اهناكم ىف هبقانم قأتسو . ةبحص هدجو هيبالو هل « مل هلا لوسر
 ( ءوضولا غيسي مو ) هلق . دبعلل هيف مالو « لبجلا ىف قيرطلا وه ةمجعملا نيشلا ركب ( بعشلاب ) هلو ٠ ضافأ
 وأ « ءارغإلا ىلع بصنلاب وه ( ةالصلا تلقف ) هلق . ىضاملا ثيدحلا هيجوت ىف مدقت ام هيف ىتأيو ٠ هففخ ىأ
 « عفرلا زوحيو « هلا لوسر اي ىلصتأ تلقف د ىتأت ةياور ىف هلوق هديؤيو ؟ ةالصلا ديرتأ ريدقتلاو , فذحلا ىلع
 ليلد هيفو . هربخ ةزمملا حتفب كمامأو « ءادتبالا ىلع عفرلاب وه ( ةالصلا لاق ) هلق ٠ ةالصلا تناح ردقتلاو
 ءوضولاب دارملا نأ معز نم امأو « اًئيش ءوضولا كلذب لصي لقلب هنآل ةدابطلا ىلع ماودلل ءوضولا ةيعورشم ىلع
 « ءوضولا غبسي ملو انه هلوقلو « أوتي وهو هيلع بصأ تلعج » ىرخالا ةباورلا ىف هلوقل « لطابف :اجنتسالا انه
 لاق « ةالصب امهنيب لصفي نأ ريغ نم ءوضولا ةداعإ ةيعورشم ىلع ليلد هيف ( ءوضولا غبسأف أضوتف لزا ) هلق
 « مزمز ءام نم ناك ذئنليل هلع هب أضوت ىذلا ءاملا : ( ةدئاف ) . ثدحأ نوكي نأ لاتح ال رظن هيفو « ىباطخلا
 هنم دافتسيف « بلاط ىلأ نب ىلع ثيدح نم نسح دانساب هيبأ دنسم تادايز ىف لبنح نب دمحأ نب هللا دبع هجرخأ
 ىلاعت هللا ءاش نإ جحلا باتكى ثيدحلا اذه ثحابم ةيقب ىتأيسو . برشلا ريغل مزمز ءام لامعتسا عنم نم ىلع درلا

 ةدحاو وف رغ نم نيّديلاب هجّولا للغ تسيسساب - ۷
 نا انّربخأ : لاق َةَلَس نب روصنم ئازلنا ةلس وأ انتيخأ لاق محلا دبع نب د اشم ۰ 3 حس ۳ 3 ےک 01 2 8 0 5

 نم ةفرغ دا و لف اض وت هنأ سابع نبا نع راسي نب ءاطع نع لثسأ نب دیر نع  ناولس ىنمب - الب ل2 و مر ر ر يا ی ا وک
 2 4 E م ىريص يو نش ت رو 2 000

 هجو امهم سف ئرخألا هدي ىلإ اهناضأ اذكه اهب لمْ هام نم ةقرغ ذخأ مل « قسْنَتْساو اهب ضمضف هام
e O eSلاكي رے  E ‘Piaحسم مل « ىرسيلا هدي اهم لصف ءام نم ةفرغ ذخأ مث «ىتنيلا هدي اهب لّسفف هام نو هف رع دخا ۴ يم 8 تك ا ١ موك 00  E 
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 - ىرسيلا ىنمي - هلجر اهم لسقف ئرخأ ةفرغ ذخأ م اپ حبلا هجر لک شرف مام نم ةفرغ ٌدخأ
 اموت لي نأ لوسر تیار اذا لاق "م

 ا م ل ع ا و ا

 اذه ناب امهننب ىميلحلا عمجو . هنيميب هبجو لسغي ناك لب هنأ هيف ىذلا ثيدحلا فيعضت ىلإ ةراشآلاو « اعيمج

 « هاب أي ثيدحلا قايس نکل « فرتغي ناک ثيح ع « هنیم ىلع هراسيب هنم بصي ءانإ نم أضوتي ناك ثيح
 ( محرلا دبع نب دمع انئدح ) هلو . امم لسغو ىرخألا ىلإ هفاضأ هيدي ىدحاب ءاملا لوانت نأ دعب هنأ هيف نآل

 هخيشو « دانسإلا ثيح نم ىراخبلا خويش راغص نم وهو « ظافحلا دحأ ناكو . ةقعاصب فورعملا ىح وبأ وه

eنع ديز : ىعبات نع ىعبات ةياور دانسالا فو . هقلي مل هنكل ىراخبلا هكردأ دقو  

 مكيرأ نأ نوبحتأ » لسأ نب ديز نع دعس نب ماشه قيرط نم هلوأ ىف دواد وبأ داز ( اضوت هنأ ) هلق . ٠

eثيدحلا لوأ ىف ديز نع نالحي نب دمع قيرط نم ىتاسنللو . « ءام هيف ءاناب اعدف ؟ أضوتي  

 هلق . لصفملاو لمجلا نيب ةلخاد امال ةيليصفت ءافلا ( هجو لسغف ) هلق . « ةفرغ فرغف ملي هللا لوسر أضوت»

 ام الوأ هجولاب دارملا نكل « هجولا لسغ ةلمج نم قاشنتسالاو ةضمضملا نأ هرهاظو لسفلا نايب وهو ( ةفرغ ذخأ )

 هيفو « ةلقتسم ةفرغب قاشنتسالاو ةضمضملا ركذ دعب ايناث هركذ داعأ هنأ ليلدب ,« نوئسملاو ضورفملا نم معأ وه

 ديلا نال ةدحاو ةفرغب ناك اذإ اعيمج نيديلاب هجولا لسغو « ةدحاو ةفرغب قاشنتسالاو ةضمضملا نيب عسمجلا ليلد
 ليصاللو . ةفرغلاب ىأ ( ام لسفف ) هلق . اذكه اب لعخ هلوقل نايب ( اهفاضأ ) هلق . هبعوتسن ال دق ةدحاولا

 لوقي نم هب كسمتي دقف « ةلقتسم ةفرغ اهل رك ذب مل ( هسأرب حسم مث ) هلق . نيديلاب ىأ ءامهب لسغف » ةعيركو
 داز ء هسأر حسم مث ء هاب ضفن م« ءاملا نم ةضبق ضبق مث » دواد ىنأ ةياور ىف نكل « لمعتسملا ءاملا ةيروهطب

 امهنطاب د نالحمي نبا قيرط نمو « ةدحاو ةرم هينذأو » ديز نع ىدرواردلا زيزعلا دبع قيرط نم ىاسنلا

 ىأ ( شرف ) هلق . « امف هيعبص] لخدأو » هجولا اذه نم ةعزخ نبا دازو « هيماجاب امهرهاظو نيتحابسلاب
 ام امأو « شرلاب فتكي مل هنأ ىف حيرص ( اهلسغ ىتح ) هلق . لسغلا ىمسم هيلع قدص نأ ىلا اليلق اليلق ءاملا بكس
 دارملاف « لعنلا تحن دیو مدقلا قوف دب هن دېب امحسم مث « لعنلا اهيفو ىنملا هلجر ىلع شرف » احمل او دواد بأ دنع عقو

 ثيدح نم فئدملا دنع قأيس اک لعنلا ىف ًاضوتي ناک لي هنأ حص دقو « وضعلا بعوتسي ىتح ءاملا لبيس حساب

 نب ماشه ام وارو ةذاش ةياور ىبف الإو مدقلا نع زوجتلا ىلع لمح مل ناف « لعنلا تحت » هلوق امأو « رع نبا
 نب ديز وه « ىنعي ١» لئاق ( ىرسيلا ىنعي هلجر اهب لسغف ) هلق < فلاح اذإ فيكف هب درفت ام جتح ال دعس

 ةرم لسغ اذإ وضملا نال « روهط لمعتسملا ءاملا نأ ىلع ثيدحلا اذهب لاطب نبا لدتساو « هنود نم وأ لسأ

 ءازجأ نم ءزج لوأ قالت ةفرغلاف اضيأو . هيلي ىذلا وضعلا ءام قالي اهنم ديلا ىف قبب ىنلا ءاملا ناف ةدحاو

 « لصفني ىح المعتسم ىمسي ال الثم ديلاب الصتم ماد ام ءاملا نأب بيجأو . هيلا ةبسنلاب المعتسم ريصيف وضع لك
 . : لاق ةددشملا ماللاو ةلمهملا نيعلاب « هلجر اه. لمف ١» ظفلب هاور هنأ نيتلا نبا ركذ : ( هيبنت ) . ثحب باوجلا ىفو
 فاكت وهو « ىبتتا ىناثلا برشلا وه ”لعلا نآل ار ركن ةيناثلا ةلسخلا دعف دحاولا وضعلا ةلزنم نيلجرلا لعج هلعلف

 1 فج اب قلا و ٤ نها
 ىرإلا ف © ١ جم سم



 ا ا را ا اا ءوضولا باتك - ۽ نذل
 عاقؤلا دنعو « لاح لك ىلع ة ةيماثلا صا حو
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 ماتهالل ماعلا ىلع صاخلا فطع نم هيلع هفطعو «٠ عاما ىأ ( عاتولا دنعو لاح لك ىلع ةيمستلا باب ) هلق
 عر ماضل اح ف عر اذإ ن9 لوألا توک ا کارا لا :دحلا نم ارهاظ مومعلا سيل و « هب
 نكل « عاقولاو ءالخلا نيلاح ىف هللا ركذ ةهارك نم دروام فيعضت ىلا ةراشإ هيفو : اوا تف تسل اب ةف سا ام
 هقلطأ ام دقو ٠ ىرخالا قيرطلا ىف أيس اک عامنا ةدارإ لاح ىلع لمح هن ال بايلا ثددح ىفاني ال هتمص ر دقت ىلع

 لعجت ال مهللا : لاق لزنأف هلهأ ىشغ اذإ ناكو» دوعس» نبا نع ةمقلع قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هاورام فنصملا
 ىفو « نيعباتلا راغص نم رمتعملا نأ وه روصنمو « ديما دبع نبأ وه (ريرج) هلق « ابيصن ىنتقزر اف ناطيشلل

 لمحو « بوصأ وهو « امهنيب » نيقابللو ؛ یوم لاو ىلمتسلل اذ ذك : مهب یضقف EE نيعب املا نم ةثالث دائسالا

 ىامركلا دافأو . ىلاعت هللا ءاش نإ حاکنلا باتك ىف ثيدحلا اذه ثحابم ین E انا عمجا لقأ نأ ىلع لوألا
 مل لاق ؟ ةيسرافلاب امل وقي ةبب رعلا نسحب ال نم : فنصملا ىنعي هللا ديع یال لبق ىرير ا

 عالمنا دنع لو ا اب ۹

 5 مام مك 7

 ل ئ “لا نک: لوقي ان تەم : لاق ت ن علا دبع نع ةيعش اند دح لاق م 00 — ۲
 7 0 ن

 اد 0 5 ا

 . « لغد اذإ » دام نع یوم لاقو . 6 اللا اانا زل ودق : .ء ردنغ لاقو . 1 0 رر نا “ هب ات

 6 لو رااذإ» كا امدح A 3 ”ديعس لاقو

 1 [ ۴۲۲ : ىف هفرط  ١؛؟ ثيدحلا ]

 : ( هیبت ) . ريدقت الف الإ و كلذل ادعم ناك نإ .الخلا ىف لوخدلا ةد 0 دنع ىأ ( ءالخلا دنع لوقيام باب ) هلو

 هضرف اهنم ركذف ءوضولا باوبأ ىف عرش هلال« ةرم ةرم ءوضولا ب اب ىلا هدعب ىتاا باوبآلاو بابلا اذه لاخدإ لكشأ
 هجولا لسغ نع اهريخأتل رثأ الو ةيمسنلا مث هجولا لسغ مث هغابسإ دوب هفيفخت زاوجو هتليضفو هطرشو
 « ءالخلا دنع لوقلا اهدعب EE ا اھ ا نع وقل اس لر ا ايعانإل
 Es دقو . ةرم ةص ءوضولا ركذف عجر مث « ءاجنتسالاب قلعتي ام ركذ ىف رمتساو
 طيسوت مث« هدعب ال هجولا لسغ لبق ىه امل ةيمسقلا نأ عم باوألا هذه نيب بيترتلا هجو ام : الثا حورتساف

 وه امن هدصق ةلمجو « بيئرثلا نسح ىعاو ال ىراخبلا تلق : هلوقب باجأو ؟ ءوضولا باوبأ نيب ءالخلا باويأ



 قذر ٤٣“ ییا

 ىراخبلا شقان امل لاقف ريسفتلا باتكىف باوجلا اذه لطبأ دقو . ىهتنا ريغ ال هحيحصب قلعتي امو ثيدحلا لقت ىف

 عوضوم نم سيل هنال « ىلوأ ناكل اذه ىراخبلا كرت ول : هانعم ام ظافلالا ضعب ريسفت نم اهركذ ءانشأ ى

 :هدروي ام عيمج ىف ىراخبلا نأ عم « ىراخبلا هلوقي ام هيجوت هل ربظي مل اذا رخأ عضاوم ىف لاق كلذكو « هباتك
 ةيهقفلا ثحابملا امأو « مثريغو ءارفلاو ليمش نب رضنلاو ةديبع ىباك ن فلا كلذ لهأ نع هلةني امن بيرغلا ريسفت نم
 بالك ناو ىسيب اركلا نم اهرثك اف ةيمالكلا لئاسملا امأو « امهلاثمأو ديبع ىبأو ىعفاشلا نم هل ةدمتسم الانف
 نم دحأل فرعي ال هنأ عم « باوبألا نيب بيترتلا نيسحت دصقيال هنأ ىنامركلا ىوعد نم بجعلاو . امهوحنو
 اذه ىف تيددأ دقو . همجارت ىف ىراخبلا هقف : ةمثألا نم عمج لاق ىتح « هريغ كلذ ىنتعا نم باوب الا ىلع نيفنصملا

 نظي ىأرلا ”ىداب ىف هتدجوف عضوملا اذه ىف رظنلا تنعمأ دقو « هب ءافخ ال ام كلذ ىف هقيقدتو هنساحم نم حرشلا

 « كانه هركذاس ام امات ءانتعا ةالصلا باتتك بيت رتب ىنتعا هنكل « قامركلا لاق اي هبيترتب نتعی مل هنأ هيف رظانلا
 « نقيتلا عم الإ بحيال هنأو هلضف مث « ةالصلا ةحصل طرش هنأو « تركذ اک ءوضولا ضرف الوأ ركذ هنأ حلتي دقو
 كلذ نمو . لضف غابسإلا نم كلذ ىلع داز ام نأو « طرشب سيل وضعلا ىلإ ءاملا لاصيإ ىلع هيف ةدايزلا نأو
 لوحد دنع ركذلا عرشي اک ةعورشم هلوأ عم ةيمستلا نأو : ةا و ةف رن ءاضعالا ضم لسع قاف الا
 نيتنلا ناو ةدحاولا ةرملا ءوضولا بجاو نأ نايبل عجر مث « هطئارشو ءاجنتسالا بادأل انه نم درطتساف « ءالخلا
 راجتسالاب مالا دروو « رهاوظلا لبق نطاوبلا فيظنتب ءادتبالا ىلإ ةراشإ راثنتسالا ةنس ركذ مث « ةنس ثالثلاو
 حسم ال نيمدقلا لسغب مجرتف فيفختلا < ىلا عجر مث « فظنتلا ةلمج نم هنآل هب مجرتف راثنتسالا ثيدح ىف ارتو
 « قاشنتسالا تخأ اهنال ةضمضملا ىلا عجر مث . لسغلا ىمسم نود حسملا هيف نكي ال فيفختلا نأ ىلإ ةراشإ نيفخلا
 رصق نم ىلع ادر نيلعنلا ىف نياجرلا لسغ رك ذو « مدقلا ىمسم ىف نالخديال امهنأ نظي التل نيبقعلا لسغب كدتسا مث
 ءاملا بلط بحي ىتمو « نيدلاب ءادتبالا لضف ركذ مث ...هنيب أس. ام ىلع نيلعنلا ىلع رصتقاف روكذملا ثيدحلا قايس ىف

 نم ىلع عنتم ام م . ءوضولا ىف ةناعتسسالا ركذ مث . ءوضولا بجوي امو لمعتسي ىذلا ءاملا مكح ركذ مث . ءوضولل
 نعم نمل قلعت هب هلام ىلا هنم درطتسا ءوضولا ءاضعأ نم ائيش:ركذ اذإ كلذ ىلع رمتساو « ءوضو ريغ ىلع ناك
 ةرهاظ اهءاوبأ دروأف كلسملا اذه نم لهسأ ةالصلا بيترت ىف كلسو . كلذ ىلع ءوضولا باك لكأ نأ ىلإ « لمأتلا
 لاقو « ةياورلا ىف اذك ةدحوملاو ةمجعملا ضب ( ثيخلا ) هلق . لعأ هاو كلذ ىف نغفت هنأكىف « بيترتلا ف بسانتلا
 « بتكو بتكك ه جولا اذه ىلع ءاج ام هرئاظن ىف اک ةدحوملا ناكسإ زوج هنأب بقعتو « هريغ زوج ال هنإ : ىلاطخلا
 فيفختلا كرتنإ لاقي نأ الإ « ةديبع وبأ مهنم ةئكاس انه ءابلا نأ ةقرعلا لهأ نم ةعاج حرص دقو : ىوونلا لاق
 ىباطخلا هلاق مهئانإو نيطايشلا ناركذ ديرب « ةيبخ عج كنابخلاو ثيبخ عج ثبخلاو . ردصملاب هبتشي الثل ىلوأ
 ناكساي ىأ ثبخلا لاقيو  ىراخبلا ىنعي هللا دبع وأ لاق : رك اسع نبا ةخسن ىف عقوو ءامهريغو نابح نباو
 « هوركملا : ىنارعالا نبا لاق اك هانعف درفملا ىندع تناكنإو « هج وت مدقت دقف ةكرحلا نع ةففخم تناك ناف « ةدحوملا

 بارشلا نم ناک ناو « مارحلا وهف ماعطلا نم ناك ناو« رفكلا وبف للملا نم ناك ناو« متشلاو هف مالكلا نم ناك ناف لاق

 ةياور ىف عقو اذهل و « بسانتلا لصحيل ةمومذملا لاعفألا قلطم وأ ىصاعملا ثئابخلاب دارملاف اذه ىلعو « راضلا وهف

 عم ناكسإلاب لوالا « كشلا ىلع اذكه « ثئابخلاو ثبخلا ١ وأ « ثيبخلاو ثبخلا نم هللاب ذ وعأ » هريغو ىذمرتلا
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 مومذملا .ىثلا نمو هوركملا ءىثلا نم ىأ « عملا عم كيرحتلاب ىناثلاو « دارفإلا ٠ نيطابشلا ناركذ نم وأ
 قيرط نم ثيدسحلا اذه ىرمعلا ىور دقو . ميلعتلل اهب رهحبو « ةيدوبعلل اراهظ] ذيعتسي تي ناكو . ممئانإو
 هاب ذوعأ « هللا مسإ : اولوقف ءالخلا متلخد اذإ د لاق مالا ظفلب بيبص نب زيزعلا دبع نع راتخلا نب زيزعلا دبع

 ةياورلا هذه ريغ ىف اهرأ ملو ةيمسنلا ةدايز هبفو « لسم طرش ىلع هدانسإو < كئايخلاو ثيخلا نم ٠ هعبات ) هلق
 هدنسم ىف راز هلصو قيلعتلا اذه ( ردنغ لاقو ) لوق . تاوعدلا ىف فنصملا دنع هثيدحو دمحم هجا ( ةرعرع نبأ

 ىسوم لاقو) هلق . لخد اذإ ظفلب ردنغ نع لبنح نب دمحأ هاورو « هظفلب ردنغ نع رادنب راشب نب دمم نع (
 هذه یسوم قيرطو « بيوص نب زيزعلا دبع نع ىنمي ةلس نبا وه ( داح نع ) هلق . ىذوبتلا ليعامسا نبا وه
 ىف فلؤملا ابلصو هذه هتياورو « ديذ نب داح وخأ وه ( ديز نب ديعس لاقو ) هلو . روك ملا ظفللاب قبمبلا ابلصو
 ناك : لاق سنأ ىثدح لاق بيبص نب زيزعلا دبع انثدح ديز نب ديعس انثدح ناممنلا وبأ انثدح : لاق درفملا بدآلا
 اذإ » هلوق نم دارملا نيببت ةباورلا هذه تدافأو « بابلا ثيدح لثم ركذف . . لاق ءالخلا لحد نأ دارأ اذإ علي ىنلا
 كلذل ةدعملا ةنكمآلا ىف اذهو . ملعأ هاو . هدعب ال لوخدلا ةدارإ دنع ركذلا اذه لوقي ناك يأ « ءالخلا لخد
 اهدحأ : نيماقم ىف انه مالكلاو . ىهتتا اهومشل معأ « ىتأ اذإ » ةياور : لاطب نبا لاق اذلو « لوخدلا ةنيرقب

 نئلا ىف مقرأ نب ديز تيدح ىف درو اک نيطايشلا اهرضحت اهنوكل كلذل ةدعملا ةنكمآلاب ركذلا اذه صتخم له «
 لوقي ىم ىناثلا ماقملا« ةجاحلا ءاضق ىف عرشي مل ام ىناثلا حصالا ؟ تيبلا بناج ىف الثم ءانإ ىف لاب ول ىتح لمشي وأ
 اهريغ ىف امأو « اهوخد ليبق هلوقيف كلذل ةدعملا ةنكمألا ىف امأ : لصفي ةلاحلا كلت ىف هللا ركذ هركي نف ؟ كلذ
 نمو . هناسلب ال هبلقب ذيعتسي : ىس نميف اولاقو « روهخلا بهذم اذهو الثم هبايث ريمشتك عورشلا لوأ ىف هلوقيف
 ملكت قودص ةنيبملا ةياورلاب ىنأ ىذلا ديز نب ديعس : ( هنت ) . ليصفت ىلا جاتحي ال كلام نع لقن ام اقلطم زيحي
 نع ددسم هاور دقف , ظفللا اذهب درفني مل نكل « قلعملا عضوملا اذه ريغ ىراخبلا ىف هل سيل و « هظفح ىف مهضعب
 ىراخبلا طرش ىلع وهو هقبرط نم قييبلا هجرخأو « هلثم زيزعلا دبع نع ثراولا دبع

 ٠ - ءال نع ءاملا مضَو اپ

 دي زي بأ نب هللا ديم نع هاقرَو انثدح لاق_مياقلا ةنب ئاھ انئذح لاق ردم نب هلا دبع اشر - ۴
 “ملا » اقف , ريخأف ؟ اذه مَّسَو نم : لاق . ًاموضو هل تصوف ءاللت لد ل "ىبنلا نأ سابع نبا نع
 « نيدلا ىف قف

 ةجاحلا ءاضقل دعملا ناكملا ف لمعتساو « ىلاخلا ناكا ةتنققحو « دملاب وه ( ءالخلا دنع ءاملا عضو باب ) هلق
 «هيبأ مما فرعي ال ةقث ىكم ( ديزي ىبأ نبا ) ريغصتلاب ( هللا ديبع نع ) هلو . سع نبا وه ( ءاقدد ) هلۆق ٠ اج
 هي ًأضوتيل ءام ىأ واولا حتفب ( ًآءوضو هل تعضوف ) هلق . طلغ وهو ةدئاز يأ نبا ىييمشكلا ةياود ىف عقود
 ثراحلا تنب ةثوميم نأ معلا باتكف مدقت ( ربخأف ) هوق . رظن هيفو « هب ىجنتسيل هابإ هلوان نوكي نأ لمتحب ليقو
 نبال ءاعدلا ةبسانم : يملا نبا لاقو . ءاعدلاب ةأفاكملا بابحتسا هيف : ىميتلا لاق « كلذب ةريخلا ىه سابع نبا ةلاخ
 ىلع هعضي وأ « ءالخلا ىلا ءاملاب هبلا لخدي نأ امإ : رومأ ةثالث نيب ددرت هنأ ةبج نم ءاملا هعضو يلع هقفتل اب سابع



 ثيدحلا ۱٤۳-٠٤١١ ۲

 ىعدتسي كلاثلاو ‹ عالطالل اضرعت لوألا ىف نال « قفوأ ىناثلا ىأرف . ايش لعفي الوأ « برق نم هلوانتبل بابلا
 « عفنلا هب لصحيل نيدلا ىف هقفتلاب هل ىعدب نأ بسانف « هئاكذ ىلع لدب هلعفف « ابلبسأ ىناثلاو « ءاملا بلط ىف ةقشم

 ملعلا بانك ىف هثحابم ىقاب تمدقت دقو . ناكاذكو

 وح وأ رادج : هاني دنع الإ « لوب وأ طلاب ةلبقلا ليفت ال صاب ١-
 بوبا ىلأ نع “شیلا دی زي نب ءاطع نع ئرھزاا انثدح لاق بثذ ىبأ نا انَدح لاق مدآ شو - 4

 «اوبّرغ وأ وقتك « هرهَظ امه و الو ةلبقلا لبقتسي الف طئاغلا ك ىحأ ىنأ اذإ » لإ هللا لوسر لاق : لاق ئراصنألا
 1 ش [ ۳۹٤ : ىف هفرط - ۱٤٤ ثيدحلا ]

 ءايلا حتفب اهريغ فو « ةلبقلا عفربو لوعفلل ءانبلا ىلع ةانثملا ضب انقياور ىف ( ةلبقلا لبقتست ال باب ) هلق
 . ةيهان اهنأ ىلع اهرسكز وجم و « ةيفان ال. نأ ىلع ةمومضم لبقتست مالو « ةلبقلا بصنو لعافلل ءانبلا ىلع ةيئاتحتلا
 اهريغو بشخلاو ىراوسلاو رابكلا راجحالاكىأ « هريغ وأ , ىنممشكلاو ( هوحن وأ رادج ءانبلا دنع الإ ) هلو

 اهدحأ : ةبوجأ ةثالثب بيجأو . روكذملا ءانثتسالا ىلع ةلالد بابلا ثيدح ىف سيل : ليعامسالا لاق . رتاوسلا نم

 قلطي راض دق ناك ناو «ةيوغللا هتقيقح هذهو ‹ ءاضفلا ف ضرأللا نم نثمطملا ناكم ا هلال طئاغلا ةقيقحت كسم هنأ

 وهو ليعامسالل باوجلا اذهو « ةقيقحلا قالطإلا ىف لصالا ذإ « هب ىهنلا صتخيف ازاحم كلذل دعأ ناكم لك ىلع
 اهلا فيضأ تابقتسا اذإ اهئاف ةبنب لاو رادجلا امأو « ءاضفلا ىف ققحتي امنإ ةل-بقلا لابقتسا نأ اهناث . اهارقأ

 « لاحم ةلبق اف نوكي الف اف ىلصي نآل ةحلاص تسيل ةدعملا ةنكمالا نأب ىوقتيو « رينملا نبا هلاق افرع لابقتسالا

 ءانثتسالا اهثلاث . لطاب وهو  ةالصلل حلصي ال ناكم ةبعكلا نيبو هنيب نم ةالص حصت ال نأ هنم مزي هنأب بقعتو

 لاطب نباهلاق دحاو ءیش هنأكهلك ړل ىنلا ثيدح نآل « هدعب ىذلا بابلا ف روكذملا رع نبا ثيدح نم دافتسم

 مو هتقيقح ىلع طئاغلا متاح مل ليق ناف « ىنعم مجارتلا ليصفتل قبب ال نأ هاضتقم نكل « هريغو نيتلا نبا هاضتراو
 امف مومعلا ىلع هلمح دق ثيدحلا ىوار ىناحصلاو اس ال « ناينبلاو ءاضفلا لوانتيل كلذ نم معأ وه ام ىلع هولمحت

 تينب ضيحاىم اندجوف ماشلا انمدقف  ةالصلا لئاوأ ىف ةنيدملا لهأ ةلبق باب ىف فنصملا دنع ىتأبس اک لاق هلال
 مل هنأكو « دمتعملا وهو هزاجمو هتقيقح ىف طئاغلا ظفل لمعأ بوبأ ابأ نأ باوجلاف « رفغتسن و فرحنتف ةلبقلا لبق
 نيليلدلاب لمعلا نكل « ميمعتلاب انلقل ةينب لاب كلذ صيصخت ىلع لد ربع نبا ثيدح نأ الولو « صيصختلا ثيدح هغلبي

 دنع هظفل و « كلذ ديأت مريغو ةعيزخ نباو دواد وبأو دحأ هاور ابف راج نع .اج دقو« امهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ
 هتوم لبق هتيأر مث : لاق . ءاملا انقره اذإ انجورفب اهليقتسن وأ ةلبقلا'ربدتسن نأ انابني لب هللا لوسر ناک , دحأ

 ءانب ىف هآر هنأ ىلع لوم وه لب « همعز نمل افالخ یہا ثيدحل خسانب سيل هنأ قحلاو « « ةلبقلا لبقتسم لوبي ماعب
 قيس اک دصق ريغ نع تناكدل رمع نا ةيؤرو « رتستلا ىف هتفلابل لَم هلاح نم دوهعملا وه كلذ نال « هوحن وأ
 لدو « لاتحالاب تبثت ال صئاصخلا ذإ اماع ليد ال لَو ىنلاب كلذ ةيصوصخ ىوعدو « راج ةياود اذكف

 ناكل كلذ الولو « اهلابقتسا زاوج ىلع راج ثيدحو < ةبنب الا ىف ةلبقلا راب دّتسا زاوج ىلع ىتآلا رمع نبا ثيدح



 ءوضولا باتك- ۽ ۲

 لايقتسالا هب قحلب لاقي الو ‹« طقف رابدتسالا زاوج الإ ريع نا ثيدحن هموم نم صخم ال بو ىبأ ثيدح

 نع كح لابقتسالا نود رابدتسالا زاو< اولاقف موق هب كسم دقو « هقوف هنوكل هب هقاحلإ حصي ل هال اسايق

 وهو « قحإو ىعفاشلاو كلام بهذم وهو : رووا لاق « اقلطم ءارحصلاو ناينبلا نيب قيرفتلاب ودحأو ةفينح أ
 ىلا فاضم ناينيلا ىف لابقتسالا نأ ريثملا نبا نع مدقت ام رظنلا ةبج نم هديب و ؛ ةلدإلا عيمج هلامعإل لاوقألا لدعأ
 . امهف ءارحصلا فالخ «٠ ةلبق اهنوكل ةحلاص تسييلف نيطايمثلا ىوأم كلذل ةدعملا ةنكمألا نأبو . افرع رادجلا
 نم هحجرو « ىمفاشلا بحاص روث وبأ هب لاقو « دحأو ةفينح ىبأ نع روهشملا رهو « اقلطم ميرحتلاب موق لاقو
 راج ثيدح هححصي لو « ةحابالا ىلع مدقم ىلا نأ مهتجحو « مزح نبا ةيرهاظلا نمو « ىبرعلا نبا ةيكلاملا
 ثيداحألا نأب اولتعاو « دوادو ةعيبرو ةورعو ةشئاع لوق وهو « اقلطم زاوجلاب موق لاقو . هيلا ان كا ىذا
 بذبملا حرش ىف ىوونلا كح ملو « ءاملعلا نع ةروهشم ةعبرألا بهاذملا هذبف . ةحاب إلا لصأ ىلا حجريلف تضراعت

 وهو « رمع نبأ ثيدح رهاظب اكسمت طقف ناينبلا ىف رابدتسالا زاوج اهئم : ىرخأ بهاذم ةثالث ةلأسملا ىفو . اهريغ
 نيريس نباو ےھارب] نع كح وهو « سدقملا تيب یھو ةخوسنملا ةلبقلا ىف ىتح اقلطم ميرحتلا اهنمو . فسوي ىبأ لوق
 وهو « هريغو دواد وبا هاور « طئاغب وأ لوبي نيتلبقلا لبقتسن نأ مل هللا لوسر ىهن » ىدسالا لقعم ثيدحب المع
 مهلابقتسا نآل « اهتم ىلع نمو ةنيدملا لهأ كاذب دارملاف هتحص ريدقت ىلعو . لاحلا لوبجت ايوار هيف نال فيعض ثيدح
 ىلع عامجإلا ىباطخلا ىعدا دقو « سدقملا تيب لابقتسا ال ةبعك-لا راب دتسا ةلعل اف ةبعكلا راب دتا مزاتسي سدقملا تيب
 دقو « نيريس ناو ميهاري] نع هان ركذ امل رظن هيفو < ةبعكلا هلابقتسا ىف ريدتسي ال نل سدقملا تيب لابقتسا ميرحن مدع
 نم امأف « اهتم ىلع ناك نمو ةنيدملا لهأب صتخم ميرحتلا نأ اهنمو . مدلا بأ نبا هاكح اضيأ ةيعفاشلا ضعب هب لاق
 هلاق « اوبرغ وأ اوقرش » هلوق مومعل اقلطم رابدتسالاو لابقتسالا هل زوجيف برغملا وأ قرشملا ةبج ىف هتلبق تناك
 ةلبق باب ىف ىتأيس ا ةلبق برغملا ىف الو قرشملا ىف سيل هنأ ىلع هب لدتساف ىراخبلا هسكعو « نزلا بحاص ةناوع وبأ
 ةلبقلا ىف ماللاو ةيهان ءال » نآل ماللا رسكب ( لبقتسي الف ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةالصلا باتك نم ةنيدملا لهأ
 ريغ ىلاثلا طئاغلاو « طئاغب وأ لوبي » دازو «اهربدتسي الو للو ( هربظ اهو الو ) هلق . ةبعكلل ىأ دبعلل
 نم لصحو « همسا حيرصب هركذل ةيهاركل احلا ىلع لحما مسا قالطإ نم اذاجم ربدلا نم جراخلا ىلع قلطأ لوألا
 ةلبقلا مارك ] هراثم نوكيو « ةروعلا نم جراخلا جورخم ىبهنلا صاصتخا « لوبب » هلوق نم رهاظلاو « مات سانج كلذ
 اذه ىلعو « ةروعلا فشك ىلا راثم ليقو . « ءاملا انقره اذإ د رباج ثيدح ىف هلوق هديؤيو « ةساجنلاب ةبجاوملا نع
 كرمت هلئاق نأكو مههذم ىف الوق ىكلاملا شاش نبا هلقن دقو « الثم .طولاك ةروعلا ابف فشكت ةلاح لك ىف درطيف
 نيب .اعمج ةجاحلا ءاضق لاح ىأ لوالا ىنعملا ىلع ةلومح اهنكلو < مكجورفب ةلبقلا اوليقتست ال د أطوملا ىف ةياورب
 ةالصلا لئاوأ ىف فنصملا هدروأ ثيح « رفغتسآو فرحننف » بوبأ أ لوق ىلع مالكلا ىقتأيسو . معأهتلاو نيتياورلا
 ىلاعت هللا ءاش نإ

 ل م

 . ر ١ ت 1١ م ہ3 2 2: ر

 نع نابح i ىحن ن دمت نع ديعس نب ىح نع كلام انتربخأ لاق بسوي نب هللا دبع اشم سام



 ي ص ص ثيدحلا ۱٤١ 13

 لبثتست الف كيجاح ىل تق اذإ نولوقي ا نإ : لوقي ناك هنأ ر نب هللا دبع نع نابع نہ عیاووع
 ىلع ههر هلا لوسر ةتييأرف « انل تیب ربظ ىلع موب ”تيقترا ردقل : رع رہ ولا دبع لاقق . سْنْلا تيب الو ٌةلبقلا

 لاو ىردأ ال ”تلقف ؛ "ميك اروأ ىلع ا نذلا E لاقو . هتجال سدقملا تيب اليقتسم ٍنيتنبل

 ضرألاب قيم ال وهو دب « ضرألا نع مفك رب الو ىلصي ىذلا ىنعي : ٌثللام لاق

 [ ۳۱۰۲ ۰۱٤۹۰۱٤۸ : ىف هفارطأ 4١1ه ثیدحلا ]

 نم جراخلا نع هب اونك « عساولا ءاضفلا وهو ةدحوملا حتفب زارلا نم لّصفت نذوب ( زربت نم باب ) ەلۋ

 نم عصي ام ىهو ةئبل ةينثت نونلا حتفو ةدحوملا رسكو ماللا حتفب ( نيتتبل ىلع ) هلو . طئاغلا ىف مدقت ام ردلا

 خيشو هخيش اذكو « ىعباتلا قدما ىراصنالا وه ( ديعس نب ىع ) هلق ٠ قرح نأ لبق ءائبلل هريغ وأ نيطلا

 سع نب ذقنم نبا وه نابح هوبأو « ةءاحصلا ىف كلذأ ركذف ةيؤر عساول نإ ليق نكلو « ةثالثلا فاصوألا ىف هخيش

 لسم هب حرص اک رمع نبا ىأ ( لوقي ناكهنأ ) هلق . ةدحوملاب و ةلمهملا حتفب هنأ ةمدقملا ىف مدقت دقو « ةبحص هيبالو هل

 ءرمع نبا لاقف د هلوق سیلو هنم مو ومف عساو ىلع دوعي ريمضلا نأ معز نم امأف « ابيرق هظفل قايسو « هتباوز ىف

 اب هراكن] ببس نيب مث هل اركتم لوألا لوقلا دروأ رمع نبا نال « ةيببس « لاقف » هلوق ىف ءافلا لب ‹ عساول اباوج

 ةداعاب ديكأتلا دارأ عساو وهو  هنع ىوارلا نكل وهلا تيأر دقلف : لوقي نأ هنك< ناكو « ر ىثلا نع هاور

 نع یوم وهو « قبس اک ی ہلا مومعب لوقي ناک نم ىلا كلذ ريشي (اسان نا) هلق ٠ ءسع نب هللا ديع لاق , هلوق

 . كل ذك مايقلا لاخ الإو بلاغلا هنوكل دوعقلا ركذ (تدعق اذإ) هلق .مريغو ىدسالا لقعمو ةريره بأ و بويأ ىنأ

 (انل تيب ربظ ىلع) هلق ٠ فوذحم مق باوج ماللا (دقل) هلق . هوحنو زربتلا نع اذهب ىنك ( كتجاح ىلع) ہل

 حرص اک هتخأ ىأ « ةصفح تبي ىبظ ىلع , ةيآلا ربع نب هللا ديبع ةياور ىفو ءانتيب نبظ ىلعد ةيتآلا ديزي ةياود ىفو

 هتفاضإ : لاقي نأ عما قيرطو . «تيبلا ررظ تدعصف رمع تنب ةصفح ىلع تلخد » ةم زخ نالو « لسم ةياور ىفهب

 اهنكسأ ىذلا تيبلا هنأ رابتعاب ناك ةصفح ىلا هفاضأ ثدحو « بيس هنم هلف هتخأ اهتوكل زاجلا ليبس ىلع هيلا تيبلا

 باتك ىف ثيدحلا اذه نم كلذ فذصملا عازتا ىتأيسو « اهنع ثروف تنام نأ ىلا اهدي ىف رمتساو هيف رم ىنلا

 امتوكل هتوخإ نود ةصفح ثرو هنال لاحلا هيلا لآ ام رايتعاب ناك هسفن ىلا هفاضأ ثيحو .ىلاعت هللا ءاش نإ سخا

 ب هللا لوسر ىلع تفرشأف » ةعرزخ نبالو ( نيتنبل ىلع ) هلق . باعيتسالا نع هبجحب نم كرتت لو هتقيقش تناك

 ىف هيأ رف » حيحص دنس ىذمرتلا يكحللو « ناب هيلع ابوجحم هتجاح ىضقي هتيأرف » هل ةباور فو « هئالخ ىلع وهو

 زاوجلا ىرب نم لاق نم دارا اذ ینتناو . ءاف مث ةيناتحت ءاي اهدعب نونلا رسكو فاكلا حتفب وهو « فينك

 امهيلع ساج نوكي نأ لاهتحال ءانبلا ىلع لدي ال نيتنبل ىلع هآر هنوكو . ءاضفلا ىف هآر نوكسي نأ لمتحم : .اقلطم

 رتاسب الإ ءاضفلا ىف لابقتسالا نم عاملا ىرب ناكر مع نبا نأ اضيأ لاتحالا اذه درو « ضرألا نع امهم عفت ريل

 دعص امو ةلاحلا كلت ىف متلي ىنلا ىلع فارشإلا رمع نبا دصقي ملو « هب ساپ ال دنسب کاج او دواد وبأ ہاور اك

 ا معن نک نا نع عفان قيرط نم قيبلل ةباور ىف اک ةتافتلا هنم تنا هينالا ةياورلا ىف اک هل ةرورضل حطسلا

 اإ هنأكو . ىعرشلا محلا اذه ظفحل ةدئاف نم كلذ ىلخ ال نأ بحأ دصق ريغ نع ةلاحلا كلت ىف هتيؤر هل تقفتا



 .هوضولا باتك - ۽ ۲٤۸

 ... ىلع ىباحصلا صرح ةدش ىلع كلذ لدو « روذحم ريغ نم ةروكذملا ةيفيكلا لمأت هل غاس ىح هرظ ةبج نم هآر
 « عساول باطخلا « (كلعل ) ربع نبا ىأ ( لاق ) لوق . هنع هللا ىضر ناك اذكو « ابعبتيل قلع ىنلا لاوحأ عبنت
 اذإ هيكروب هنطب قصلي نم ىأ « مهكاروأ ىلع نواصي » هلوقب دارملا كلام رسف دقو . عوفرم هنأ معز نم طلغو

 هنأب رسفو : ةياهلا فو « هعضوم ىف هنايب قاس ا حنجتلاو ىناجالا ىهو ةعورشملا دوجسلا ةئيه فالخ_وهو « دمي

 لمتحي : ليقف ةقباسلا ةلأسملا عم اذهل رمع نبا ركذ ةبسانم تلكشتسا دقو ٠ هيكرو ىلع ادمتعم ريصيف هيتبكر جوفي
 قرفلا وأ « هريغو ءاضفلا نيب قرفلا فرعل اهم افراع ناك ول ذإ « ةنسلا فرعي ال هبطاخ ىذلا نأ كلذب دارأ نوكي نأ

 ال كلذ لعفي نم نآل هيكرو ىلع لصي ىذلاب ةنسلا فرعي ال نمع ىنك امنأو « سدقملا تيب و ةبعكلا لابقتسا نيب
 اعساو نأ قايسلا ف سيل و « فلكتلا نم هيف ام قخي الو « ىنامركلل باوجلا اذهو « ةنسلاب الهاج الإ نوكي

 هيكرو ىلع دجسي دق هنآل « دودرم ريخآلا رصحلا مث . اهتقرعم مدع ىلا هبسني ىح ىلوآلا ةلأسملا نع سع نبا لأس

 تنك » لاق عساو نع هدنع هلوأ ىف « ملم قايس هيلع لدام ةبسانملا ىف ربظي ىذلاو « ءالخلا نتسب افراع نوكي نم
 «سان لوقي : هللا دبع لاقف « قش نم هيلا تفرصنأ ىتالص تيضق الف « سااج صع نب هللا دبع اذاف دجسملا ىف لصأ

 أدب هنأكو « ةروكذملا ةرابعلاب هنع هلأسف ةققحتي مل ائيش هدوجب لاح ىف هنم ىأر رمع نبا نأكف « ثيدحلا ركذف

 بيرق نوكي نأ دعب الو . نونظملا مالا كلذ ىلع ابمدقف هدنع ةققحلا ةعوفرملا هتياور نم اهنأل ىلوآلا ةصقلاب
 ةبسانم ءادي] عنتع ال هنأ ىلع هنع هلقنيل ىعباتلا اذهل كىملا فرعي نأ بحأف لقت ام مهنع لقن نم لوقب دبعلا

 هنطب قصال وهو دجسي ناك ىذلا لعل : لاقي نأب اقلعت ىرخالاب امهادحإل نأ و امهصوصخم نيتلأسملا نيتاه نيب
 ةالصلا لاوحأو . ىبنلا راثم ىلع مالكلا ىف انمدق اک ةلاح لك ىف هجرفب ةلبقلا لابقتسا عانتما نظي نلك هيكروب

 ىف نأ, ىأرف دوجسلا ىف یناج اذإ الإ نکم نيكرولا نيب اهيف جرفلا مامضناو « دوعقو دوج و عوكرو مايق : ةعبرأ
 فاكر ادجلا نأ اک « كلذ ىف فاك بايثلاب رتستلاو , كلذ فالخب ةئسلاو « اعطنتو اعادتبا هلعفف جرفلل امض قاصلإلا

 لوألا كحل اب ىعباتلا رمع نبا ثدح املف « ةروعلاب لابقتسالا ىبنلا راثم نإ انلق نإ ةلبقلاو ةروعلا نيب الئاح هنوك ىف

 لادف « ىردأ ال » عساو لوق امأو . اهالص هآر ىلا ةالصلا كلت ىف هنم هنظام ىلع هل اهينم ىناثلا كلا ىلا هل راشأ
 ملعأ هللاو . رجرلا ىف هل مع نبا ظلغي مل اذهلو « هب هنظ امم ءیشب هدنع روعش ال هنأ ىلع

 زارتلا ىلإ ءاسنلا جو رخ صاب - ١١

 ةغئاع نع ةَورْع نع باهش نبا نع ليقع یتدح لاق شیلا انتدح لاق ريكس نب ىج اشو 11

 : لَو بلل لوقي رع ناكف -ْخَيفأ دص وهو - مصانملا ىلإ نْرتربت اذإ ليلاب نجر دك هلي ینا جاوزأ نأ

 ىلايلا نم ةلبل هَ بلا جوز ةر تب ةداوس تج ر . ”لعذت يو هلا ”لوسر نکی مف . كلاسي جحا
 هلا لّرأف . باجحلا لربي نأ ىلع اصرح . ةدوس اي كانفَرَع دق الأ : ثرمت اهادانف « ةليوط ةأرما تناكو « ءاشع

 ا تالاا
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 ثيدحلا ١45ب ۱٤۷ ۲6۹

 : ىاز فلالا دعبو ءار مث ةدحوملا حتفب وهو <« مدقت اك ءاضفلا ىأ ( زاربلا ىلا ءاسنلا جورخ باب ) هلق

 لب : تلق . برحلا ىف ةزرابملا وه رسكلاب زاربلا نال طلغ وهو « هلوأ رسكي هنولوقي ةاورلا رثكا : ىباطخلا لاق

 ةيانك اضيأ رازيلاو « برحلا ىف ةزرابملا زاربلا : ىرهوجلا لاق « جراخلا سفن ىلع رسكلاب قلطي هنآل هجوم وه

 هقاطأ ناف ‹ ءاضفلا دارأ حتف نم اذه ىلعف . ىهتتا عساولا ءاضفلا حتفلاب زاربلاو « طئاغلا وهو ءاذغلا لفت نع

 انثدح ) هلق . جراخلا سفن دارأ رسك نمو « طئاغلا ىف هلثم مدقت اک لاحلا ىلع لحما مما قالطإ نم وهف جراخلا ىلع

 . ليقعو ثيللا نانيرقو « باهش نباو ةورع نايعبات هيفو « ىحولا هدب ىف هتمرب دانسإلا اذه مدقت ( ريكب نب ىحي

 نم ةفورعم نكامأ ىمو دعقم نزوب عصنم عج ةلمهم نيع اهدعب ةلسهملا داصلا ركو نونلاب ( عصاخملا ) هلق
 . ةشّئاع لوقم ريسفتلا نأ رهاظلاو . صلخم ىأ اهيف عصني ناسنالا نآل كلذب تيم : ىدوادلا لاق « عيقبلا ةيحان

 ةيآ لوزن دعب رمع نأ ليلدب « نهتويب نمجورخلا نم نيعنما ىأ (بجحا ) ھلو . عسنملا ةلمبملا ءاحلاب حيفالاو

 صالا عقو الف « نبهوجو رتسب سالا الوأ دارأ نوكي نأ لەت و . ابيرق ىتأبس اک لاق ام ةدوسل لاق باجحلا

 . نيلاتحالا ربظأ اذهو < ةرورضلا لجال بحي لف رتسقلا ىف ةغلابم نمصاخشأ بجح نأ اضيأ بحأ دارأ ام قفوي

 ىف نحل ناكدقف اذه ىلعو « بازحالا ةروس ريسفت ىف ىتأيس اك هتاقفاوم نم باجحلا ةنآ لوزن ُهلعي رمع ناكدقو

 ثيدحلا اذه ىف ةشئاع تلاق ام راهنلا نود ليللاب نجرخ نك ننال ةملظلاب امطوأ : تالاح ةجاحلا ءاضق دنع رتسنلا

 «انزربتم وهو « عصانملا لبق حطسم مأ ىعم تجرفن » كفإلا ةصق ىف ةشئاع ثيدح ىف قتأيسو « ليللاب نجر خي نكد

 ذلو « زيمنت ار نيصاخشأ تناك نکل «بايثلاب نرتسفف باجحلا لزن مث . ىبتا « ليل ىلا اليل الإ جرخن ال انكو .
 ر نرتستف تويبلا ف فنكلا تذختا مث . انيلع نيفختام هللاو امأ : باجحلا لوز دعب ةيناثلا ةرملا ف ةدوسل سمع لاق

 لوزن لبق كفإلا ةصق ناكو « « فنكلا ذختت نأ لبق كلذو ٠ ابف ناف اضيأ كفإلا ةصق ىف ةشئاع ثيدح ىف اياه

 « باجحلا ةيآ» ىلمتسيلل و ( باجحلا هللا لزنأف ) هو . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف هحرش ىتأيس اک ©0) باجحلا ةنآ
 تويب اواخدت ال اونمآ نيذلا اأ اي إل باجحلا هللا لزناف ١ باهش نبا نع ىديبولا قيرط نم هحيحس ىف ةناوع وبأ داز

 رفنلا رخأتو اهلع وأ م شحج كنب بنيز ةصق ام وزن ببس نأ بازحألا ريسفت ىف ىتأيسو « « ةيآلا ( ىنا
 : تلق و رمع ثيدح اضيأ ىقأيسو « باجحلا ةيآ تلزنف جورخلاب ميمأي نأ ب ىنلا ايحتساو تيبلا ىف ةثالثلا

 نيا ىورو « « باجحلا ةنآ تلزنف ‹ نيجتحي نأ نهتمأ ولف « رجافلاو ربلا نييلع لخدب كءاسن نإ هللا لوسراي

 تباصأ ذإ مهعم لك ات ةعئاعو هباعصأ ضعب هعمو لك أي قاب ىنلا نیب : لاق دهامجب قيرط نم هريسفت ىف ريرج
 باجحلا لوزن بابسأ نأ ابيب عسمجبا قيرطو . باجحلا ةيآ تلزنف كلذ لي ىنلا هركف < اهدب مهنم لجر دب

 نيندي إل ىلاعت هلوق امضعب ىف باجحلا ةيآب دارملاو « ةيآلا ىف اهتصق ىلع صنلا اهرخآ بنيز ةصق تناكو « تددعت

 ش / ١ ( نہیب الج نم نبملع

 لاق رم بلا نع ةشئاع نع هيبأ نع َةوْرع نب ماشه نع ةماسأ وبأ انّتدح لاق دايرك ز (شرو - ۷

 َراوتلا ىب : ماشه لاق « ّنْكَيَجاح ىف نجر نأ َنذأ دق »
 نأ ( مضولا اذه ىف ىني ) ءوضولا باتك ل ئاوأ ىف تيلمأ دق تنکو » هلوق ( ۰ ثیدحلا ىف ) رجح نبا ظفاحاإ ىتأيس ( ) ١

 < كانه حلصيلف . باجحلا لوزن دمب باوصلاو « وهس وهو . باجحلا لوزن لبق تمقو كفإلا ةصق
 ىرالا حف * ١ جم م



 ءوضولا باتكك- ۽ 0°
 ام دعب تجرخ ةدوس نأ هلصحعو «الوطم ريسفتلا ىف اذه هثيدح یتأیسو . ىحب نبا وه ( ايركذ انثدح ) هلق

 ائيلع نيفخت ام هللاو امأ « ةدوساي : لاقف باطخلا نب رمع اهآرف مسجلا ةميظع تناكو  اهتجاحل باجحلا برض
 نأ نكل نذأ دق هنإ : لاقف ء هيلا ىحوأف « ىثعتي وهو ر ىنلل كلذ تكشف تعجرف . نيجرخ فيك ىرظناف
 « نبحلاصم نم هيلا ةجاحلا نم ابف فرصتلا ءاسنلل زوج هنأ ثيدحلا اذه هقف : لاطب نبا لاق . نكتجاحل نجرخت
 مالك زاوج هيفو « سعل ةبقنم هيفو « تنعتلا دصقي ال ثيحو باوصلا هنأ هل نيبقي ابف ىلعألل ىندألا ةعجارم هيفو
 ىف همأ لجرلا ظعو زاوج هيفو « ريخلا دصقي نمل لوقلا ىف ظالغإلا زاوجو « ةرورضلل قرطلا ىف ءاسنلا عم لاجرلا
 نهرمأي مل هلال « ةيعرشلا ومالا ىف ىحولا رظنتي ناك لب ىنلا نأ هيفو « نينمؤملا تاهمآ نم ةدوس نال نيدلا
 لعأ هاو . جورخلاب نمل هنذإ ىف اذكو « ةبآلا تلز ىح هيلا هجاحلا حوضو عم باجحلاب

 تويبلا ىف ْزْربَلا بيسساب - 1١

 نع نابع وزب احب نب دمع نعال ديم نع ضایع نب سا انثدح لاق ملا نب ميهاربإ |نشر - 16 ۲
 ”لوسر ”تيأرف « ىتجاح ضعبلا ةصفح ت ربط قوق تيفال : لاق رمت نب هللا دبع ع ناب نب عساو

E 1مالا لبقتسُم قلبقلا َرب دسم ”هتجاح ىضقي يلم هلا ب 7 06 ت ٠ ا  : 
 لس « رمتسي مل زاربلا ءاسنلا جورخ نأ ىلإ ريشي ةمجرنلا هذه فنصملا بقع ( تويبلا ف ذربتلا باب ) هلو

 صفح نب رع نبا .ىأ ( هللا ديبع ) هل ٠ ةرورضلا الإ جورخلا نع نينغتساف تويبلا ىف ةيلخآلا كلذ دعب تذختا
 نويندم هلك دانسإلاو « مهتايثأو ةنيدملا لهأ ءاهقف نم ريغص ىعبات وهو « باطخلا نب سع نب مصاع نبا

 نب يح نب دمع نع يج انربخأ لاق وراه "نب ديري امثدح لاق ريهاربإ "نب بوقََب شرم - ۱4۹
 ادتيب رهظ ىلع موب تاذ ترهظ دقل : لاق هتربخأ رع نب هللا ديع ناو را نابح نب عساو هع نأ نا ا ° 5 عطا خطا فو ءا م6 هع كل

 ( سينا تيب ليقتسُم نيت ىلع ًادعاق هلي ہلا لوسر تيأرف
 . نبا وه ىحيو« ليصآلاو رذ یال اک نورع نبا وه ديزيو « قرودلا وه ( ميهاربإ نب بوقعي انثدح ) هلق

 ةبعكلا ىأ « ةلبقلا ردتسم » يح ةياور ىف عمتي لو ٠ مدقت اك ثيدحلا اذه هنع كلام ىور ىذلا یراصنالا ديعس

 ديك اتل هللا ديبع ةياور ف تر ذ ام]و , ةنيدملاب ماشلا لبقتسا نم مزال نم كلذ نل رمع نب هللا ديبع ةياور ىف اک

 ةدحاو ةبج ىف امهنال ىنعملاب سدقملا تيبب ةراتو ماشلاب ةرات ريبعتلاو « هب جرصنلاو

 ءالاب ءاحننشالا بسسإب - ۵

 هنو ميم ىأ نب هاطعت همساو  ذاعُم ىبأ نع ةبعش انثدح لاق كلل دبع نب ماشه ديلولا وبأ اسم - ١

 قع .ءأم نم ةوادإ اسم مالغو انأ ةىجأ هټجال حر اذإ ملي ىنا ناك: لوق كالام نس نأ تمم لاق

 هب یجنتس
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 ثيدحلا ١٠١ ب ١٠١١ ۲٥١

 دقو . هل ىنلا نم هعوقو ىنن نم ىلعو « ههرك نم ىلع درلا ةمجرتلا هه دارآ ( ءاملاب ءاجنتسالا باب ) هلق
 لازال اذا : لاقف ءاملاب ءاجنتسالا نع لتس هنأ هنع هللا ىضر نابلا ن ةفيذح نع ةحيح ديناسأب ةبيش ىبأ نبا ىور
 نع نيتلا نأ لقت و . هلعفن انكام : لاق رييزلا نبا نعو . ءاملاب ىجنتسي ال ناكر مع نبا نأ عفان نعو . نات ىدي ىف
 . موعطم هلال ءاملاب ءاجنتسالا عنم هنأ ةيكلاملا نم بدبح نبا نعو . ءاملاب ىجنتسا قلم ىنلا نوكي نأ ركن أ هنأ كلام
 ةينألا ةباورلا ىف داز ( مالغو انأ ءىجأ ) هلق . نويرصب هلك دانسالاو « ىلايطلا وه ( كلملا دبع نب ماشه) هلوق
 مالغلاو « نسلا ىف ىل براقم ىأ « ىوحن ه لسملو « هتياور ىف ليعامسالا هب حرصو « راصنالا نم ىأ « انم » اقع
 نأ ةغالبلا ساسأ ىف ىرشخمزلا ىكحو « نينس عبس ىلا ماطفلا ندل نم : مكحما ىف لاقو « ديبع وبأ هلاق عرعرتملا وه
 ريغص ءانإ ةزمهلا رسكب ( ةوادإ) هلق . زاجم وبف مالغ ءاحتلالا دعب هل لبق ناف « ءاحتلالا دح ىلا ريغصلا وه مالغلا

 هاور دقو . ماشه وه «ىنعي » لئاق ( هب ىجنتس ىنعي ) هلو ٠ ءام نم ةءولمم ىأ ( ءام نم ) هلو . دلج نم

 لاقف ةبعش نع رفعج نب دمحم قيرط نم هبقع هاور هنكل « اهركذي ملف برح نب نابلس نع اذه دعب فنصملا
 ءام اف ةوادإ انعم راصأ لا نم مالغو انأ قلطنأف » ةبعش نع قوزرم نبا قيرط نم ليعامسالاو « ءاملاب ىجنتسي »
 ءامب هتيتأ هتجاحل زرت اذإ » ةنوميم ىنأ نب ءاطع نع مساقلا نب حور قيرط نم فنصللل و « « يقلب ىنلا اهم ىجنتسي
 هذه ناب دقو « ءاملاب ىجنتسا دقو انيلع جرفخ ١ سنأ نع ءاطع نع ءاذسحلا دلاخ قيرط نم ملسملو « « هب لسغيف
 ىراخبلا لع بقعت ثيح ليصالا ىلع درلا هيفف « ثيدحلا ىوار سنأ لوق نم ءاجنتسالا ةياكح نأ تاياورلا
 لوق نم وه امنإ سنأ لوق نم وه سيل « هب ىجنتسي » هلوق نال : لاق ءام اب ءاجنتسالا ىلع ثيدحلا اذهب هلالدتسا
 نوكي نأ لمتحيف : لاق « اهركذب ملف ةبعش نع برح نب نابلس هاور دقو ‹ ةيعش نع ةاورلا دحأ ىأ ديلولا ىنأ
 .هلوق نأ معز نم ىلع درلا هيف اذكو « اهانركذ ىلا تاياورلاب لاتحالا اذه ىننتا دقو . ىبتنا هثوضول ءاملا
 ىنأ نع نيتلا نبا هاكح اک هيف ةجح الف السرم نوكيف سنأ نع ىوارلا ءاطع لوق نم جردم « ءاملاب ىجنتسي د
 ىف انه عقوو . انيلع جرغن : لاق ثيح سنأ لوق هنأ ىلع لدت اهانركذ ىلا دلاخ ةءاور ناف ‹ ىنوبلا كلملا دبع
 هاضنرا هنأكف هرقأو « ليصالل وه امو ىليعامسالا ىلإ روكذملا بقعتلا بسن هناف « فيحصت ىثكرزلا ردبلا تكن
 ليصالا نع هذخأ امإ لاطب نباو « هيلع هرقأو لاطب نبا ىلإ ىلامركلا هبسن اذكو . هانحوأ اک ىضرع سیلو
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 اا مالغو انأ همت هتجااع جرح اذإ لل هلل 0 :ةلوك نأ

 اذه ( كيف سيلأ ءادردلا وبأ لاقو ) لوق < هب رېطتیل ىأ مضلاب وه ( هروبطل ءاملا هعم لمح نم باب ) هلق
 ىنلا ةمدخ ىلوتي ناك هلال دوعسم نب هللا دبع امبعم ركذ امو نيلعنلا بحاصب دارملاو ‹ سيق نب ةمقلعل باطخلا
 ناك هت وكل ازاجب نيلعنلا بحاص دوعسم نبال ليقو « ملي ىنلا وه ةقيقحلا ىف نيلعنلا بحاصو « كلذ ىف 2ك
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 ثيدسحل فنصملا داريإو . ىلاعت هللا ءاش نإ بقانملا ف فنصملا دنع الوصوم روك دملا ثيدحلا قأيسو « امہلمح
 «دوعسم نبأ وه سنأ ثيدح ىف روكذملا مالغلا نأب ايوق !راعشإ رعشب ءادردلا ىبأ ثيدح نم فرطلا اذه عم سنأ
 كنإ » منلا ىعرإ وهو كب دوعسم نبال قب ىنلا لاق دقو « ازاجم ريغصلا ريغ ىلع قلطي مالغلا ظفل نأ انمدق دقو
 ليعامسالا ةياور امأو . علي ىنلا مدخ نم وأ ةباحصلا نم ىأ « انم مالغو ١ سنأ لوقف اذه ىلعو « ملعم مالغل
 ىنعملاب اهاورف ةليبقلا ىلع امامخ ءانم » ةءاورلا ف ىأر عح ىوارلا فرصت نم اهلعلف « راصنالا نم » اهيف ىلا
 ىورو « جررخلاو سوألاب هصخ فرعلا ناك نإو خاس ةباحصلا عيمج ىلع راصنالا قالطإ وأ « راصنالا نم لاقف
 رسفي نأ لمتحيف « ىجنتساف ةوكر ىف ءامب هتيتأ ءالخلا ىتأ اذإ علي ىنلا ناك » لاق ةريره ىبأ ثيدح نم دواد وبأ
 عم لمح ناك هنأ ةريره بأ ثيدح نم نجلا ركذ ىف فنصملا هاورام هديؤيو « سنأ ثيدح ىف روكذملا مالغلا هب
 ‹ ثيدحلا كلذ ىف رغصلاب هفصو اسنأ نأ لسمل ىرخأ ةياور ىف ناف اضيأو « هتجاحو هثوضول ةوادإلا قب ىنلا
 . مالسإلاب هدبع برقل لاحلا ىف ىأ انرغصأ هلوقب دارملا نوكيو « لعا هنلاو دوعس٠ نبا وه نوكي نأ كلذل دعبيف
 لمتحف « ةواداب راج هعبتاف هتجاحل قلطنا علي ىنلا نأ باتكلا رخآ ىف ىذلا ليوطلا راج ثيدح ىف ملسم دنعو

 هعبت أف » ةبعش نع ىلع نب مصاع قيرط نم ليعامسإلا ةياور ىف عقوو . ىراصنأ وهو (سال < ميلا هب رسفي نأ
 فطعلا واوب ىأ « مالغو انأ , حيحصلا نأب ليعامسالا هبقعت نكل ؛ ةيلاح نوكتف واولا ميدقتب «مالغ اأو .

 ءاجنتسالا ىف ءاما مم ةَ لم ساپ -۷

 َمِهََس ةكوميم ىلأ نب ءاطع نع ةبعش انثدح لاق رفمج نب دمحم انئدح لاق راشب نب د اشر ح 6
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 ىه ليقو « نانس اهل حرلا نم رصقأ اصع نونلا حتفب ةزئعلا ( ءاجنتسالا ىف ءاملا عم ةزنعلا لمح باب ) هلق
 ةددشم ميج مث ةمومضم ىازب جز اهاع اصع ةزنعلا : بابلا اذه ثيدح رخآ ىف ةمرك ةياور ىف عقوو . ةريصقلا ةبرجلا
 اهمال ةبرحلا ةفص ىلع تناك امنوكد بؤي اذهو « ب ىنلل اهادهأ ناك ىشاجنلا نأ دعس نبال تاقبطلا فو « نانس ىأ
 « هنأ و ةظفلو « عم هنأ ١ ىأ ( كلام نن سنأ عم ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ ن.ديعلا ىف أيس اک ةشبحلا تال آ نم
 « هتجاهل جرخ اذا ناك ىرخألا ةياورلا ىف هلوقل ءاضفلا انه هب دارملا ( ءالخلا لخدي ) هلو . افرع طخلا ف فذحت
 توببلا ىف ىلا ةيلخألا ناف اضيأو . اهريغ ةرتس ال ثيح نوكن اإ اهيل! ةالصلا ناف ءاملا عم ةزئعلا لمح ةنيرفل و
 هيفو « ةجاحلا ءاضق دنع اهب رتتسيل لمحت تناكابنأ ىراخبلا بوب نم مهضعب مهفو . هلهاب ةقلعتم أهيف هتمدخ ناک
 اهيلع عضيو همامأ اهركري نأ لمتحي معن . كلذك تسيل ةزثعلاو لفاسألا رتسي ام اذه ىف ةرتسلا طباض نال رظن

EEةيلصاا ضرألا شبنل لمحت وأ « هبرقب رورملا موري نم عنم ىلا ةراشإ نركسل ه,ذجي اهزكري وأ املا  . 

 ىجنتسا ذإ ناك هنال لمحت وأ « ةجاحلا ءاضق دنع دعبي ناك علي هنوكل ؛ ضرألا ماوه نم ضرعي ام عنمل وأ
 لدتساو . ةالصلا ىف لصملا ةرتس ىف ةزنعلا ىلع بيوبتلا ىنأسو : هجوآلا ربظأ اذهو « ىلص او ادو اوت
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 - كلذل اودصرأ اذإ اصوصخ  رارحالا مادختسا زاوج هيفو . قأيس اک لوبلا لسغ ىلع ثيدحلا اذهب ىراخبلا

 . كلذب دوعسم نبا حدم ءادردلا ىبأ نوكل « ملعتملل افرش ملاعلا ةمدخ ىف نأ هيفو . عضاوتلا ىلع نرغلا ممل لصحبل

 ىلع مهضعب هب لدتساو . ابذع ناك ةئيدملا ءام نال موعطم هنآل ءاملاب ءاجنتسالا علم ثيح بيبح نبا ىلع ةجح هيفو
 لدعف كربلاو رابناألا دجو مب ىنلا ناك ول الإ ميقتسي الو ‹ كربلاو راهنألا نود ىناوألا نم ؤضوتلا بابحتسا

 هلق ٠ اسلا دنع لوصوم هئيدحو « عج نب دم عبات « ليمش نبا ىأ ( رضنلا هعبات ) هلق . ىناوألا ىلإ اهنع

 رهاظلاو «ةزثع وأ اصع وأ ةزاكع انعمو د هظفلو ةالصلا ف فنصملا دنع هثيدحو سماع نب دوسالا ىأ ( ناذاشو )

 هذه ىف نيروكذملا ةاورلا عيمجو ٠ لعأ هللاو ةزنعلا ركذ ىلع تاياورلا قفاوتا ىوارلا نم كش « وأ » نأ

 نوب رصب ةثالثلا باوا

 نيماب ءاحنتسالا نع يتلا سسس اپ ~ ۸

 نب هلا دبع نع ريثكىبأ نب ئحي نع فاول وه ماش انندح لاق ةلضق نب ذاعم شر - ۴
 س الف الفا أ اذإو «ءانإلا ىف سش الف ؟دحأ برش اذإ هلي هلا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ةداتق ىأ
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 وه لسه هل ىبظي مل هنأ ىلإ ةراشإ ىبهنلاب ريصعو « ىنملا ديلاب ىأ ( نيهلاب ءاجنتسالا نع ىبنلا باب ) هلو
 هن وكبو . بادآلا نم بدأ كلذ نأ ىهو < هل رهظن مل ميرحتلا نع ىبنلا ةفراصلا ةنيرقلا نأ وأ هيزئتلل وأ ميرحتلل

 لاق نكل « هب رعشي ام ةيعفاشلا نم ةسعامج مالك ىو < ميردحتلا هنأ ىلا رهاظلا لهأ بهذو « روبملا لاق هيزئتلل

 حجار هوركم وه لب . هافرط ىوتسي احابم نوكي ال ىأ نیملاب ءاجنتسالا زوجي ال مهنم لاق نم دارم : ىوونلا

 اذه لحمو « ”ىزجي ال : ةلبانحملا ضعبو رهاظلا لهأ لاقو . هأزجأو ءاسأ هلعف نف ميرحتااب لوقلا عمو « كرتلا

 ىرسيلاو « فالخ الب *ىرجم ريغ مارغ ةل آ ريغب امأ « هريغو ءاملاك اهريغ ةل آب كلذ رشابت ديلا تناك ثيح فالتخالا

 خويش ءامدق نم ىرصإ وهو « ةمجعملا داضلاو ءافلا حتفب ( ةلاضف نب ذاعم انثدح ) هلو : لعأ هللا و ىنعلاك كلذ ىف

 ةقبط نم ناروهشم ناتقمث نايرصب امهو « ناسح ناال هللا دبع ىلأ نبا ىأ ( یاوتسدلا وه ) هل . ىراخبلا

 ‹ وللي هللا لوسر سراف « ىراصنالا نامعنلا ليقو ورمع ليقو ثراحلا ةداتق ىنأ ىأ ( هيبأ نع ) هلق . ةدحاو
 ىف ةيهان ءال» و مزجلاب ( سفنتي الف ) هلق . امهف حيحصلا ىلع نيسمخو عبرأ ةئرم تامو دحأ هدهاشم لوأ

 اک ةنسلا ىهف سفنتو هنابأ اذإ امأو « هلخاد ىأ ( ءانإلا ىف ) هلو . ةيفان ال نأ ىلع امف مضلاب ىورو « ةئثالثلا
 دق ذإ « ةفاظنلا ىف ةغلابملا ةدارإل بدأتلل ىلا اذهو . ىلاعت هللا ءاش نإ ةيرشآلا باتك ىف سنأ ثيدح ىف ىتأيس
 اذإو) هلق . هبرش نع هريغ وأ وه اب رذقتيف ةريركةحئار هبسكيف ءىدر راح وأ طاح وأ قاصب سفنلا عم جرخم
 ىباطخلا راثأ دقو . جنتسي ال ىأ ( هنيميب حسمتي الو ) هلق . اهدعب ىتلا ةءاورلا هت رف اک لابف ىأ ( ءالخلا ىتأ

 هذه نع هلأسف نين اسارخلا ءاهقفلا نم الجر رظان هنأ ةربره ىنأ نب ىلع نأ نع ىحو هب حجبتلا ف غلابو اثح انه

 هراسبب رمجتسا ىتم رمجتسملا نأ داربإلا لصعو « رظن هيف باو هنع ىباطخلا باجأ مث « اءاوج هايعأف ةلأسملا
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 باو جلا لصعو « ىهنلا هلم دق امهالكو هئيميب هرامجتسا مزلتسا هراسبب هکسمآ یتمو « هنیمیب هركذ سم مزلتسا
 دجي ل ناف « هراسيب اهب رمجتسيف ةزرابلا ءارشآلا نم هوحنو رادجلاكةكرحلاب لوزن ال ىتلا ةمخضلا ءايشالا دصقي هنأ

 ىف افرصتم نوكي الف هراسبب سجتسيو هيلجر ىاج] وأ هيبقع نيب هب صجتسي ام كسع و ضرألاب هتدعتم قصليلف
 نع ىبللا نأب ىبطلا هبقعت دقو ‹ تاقوألا بلاغ ىف ابلعف رذعتي لب ةركتم ةئيه هذهو . ىهنا هئيميب كلذ نم ءىش
 نم هاعدا امو . لاق اذك« هلضأ نم داربإلا لطيف ركذلاب صتخم سملا نع ىبنلاو « ربدلاب صتخم نيملاب رامجتسالا
 ىلع صيصنتلاو « اسايق ريدلا هب قحلي نكل ركذلاب اصتخم ناكنإو سملاو « دودرم ربدلاب ءاجنتسالا صيصختن

 ءاسشلاو نوبطاخلا مث بلاغلا ىف لاجرلا نوكل ركذلاب ركذلا صخ امإو « كلذكة أرملا جرف لب هل موهفم ال ركذلا

 هدعب نمو نيمرحلا مامإ هلاق ام ىباطخلا اهدروأ ىلا ةروصلا ف باوصلاو . صخام الإ ماكحألا ىف لاجرلا قئاقش

 دمي الف ةكرحتم ريغ ةراق ىهو هنيميب هكسمم ءیش ىلع هراسبب وضعلا رم هنأ بيذهلا ف ىوغبلاو طيسولا ىف ىلازغلاك
 تم نك ره اه: طلق: قفل هك ام نک ةلاخلا له ف هنأ ىذا قسرا اه ًاسام الو نیملاب ارمجتسم
 ءاجنتسالا لاح هراسي ىلع ءاملا هنيميب

ETلاب اذإ ونیمیب 17 دال  

 دات ىبأ نب هللا دبع نع ريثك أ نب یی نع ئ مازوألا ىاذح لاق شوي "نب دحم نشط -

 ل

 سنتي الو هنيميب یحنتس د الو  هتيميب اا الق 15 لأب اذإ » لاق لي ىنلا نع هيبأ نع

 06 ءانوللا ىف

 ىف اک نيهلاب ركذلا سم نع قلطملا ىهنلا نأ ىلا ةمجرتلا ذب راشأ ( لاب اذإ هنیمیب هركذ كسع ال باب ) هلق
 ىلوآلا باب نم اضيأ اعونمم نوكي : ءاملعلا ضعب لاقو . احابم هادعام نوكيف لوبلا ةلاحت ديقملا ىلع لوم هلبق بابلا

 ةلاع صتخت ال ةججاحلا ةنظم نأب ةرمج ىلأ نب دمع وبأ هبقعتو . ةلاحلا كلت ىف ةجاحلا ةنظم عم كلذ نع ىبن هناآل

 عسنم نيملاب ءاجنتسالا عنم املف « هكح ىطعي ءىثلا روام نأ ةمج نم لوبلا ةلاحن ىهنلا صخ امن او « ءاجنتسالا

 ةعضإ وه امثإ ١» هركذ سم نع هلأس نيح ىلع نب قلطل لل هلوقب ةحابالا لسع لدتسا مث . ةدالل امسح هنل 1 سم

 . ىهتا . ةحابإلا ىلع اهادعام قبو حيحصلا ثيدحلا اذهب لوبلا ةلاح تجرفن « لاح لك ىف زاوجلا ىلع لدف « كنم

 هب لاق نمو « ءاملعلا نيب هيلع قفتم ريغ ديقملا ىلع قاطملا لح لاقي دقو « نسح وأ حرص هيلا راشأ ىذلا ثيدحلاو
 ثيحن ثيدنحلا جراخم رياغتت ثيح ره امإ فالتخالا لع نأ ىلع ديعلا قيقد نبا هبن نكل « اطورش هيف طرتشي
 ديقملا ىلع قلطملا لمح ىئبنيف ةاورلا ضعإ نم هيف فالتخالا ناكو جرخلا دعنا اذإ امأف « نبفلتخم نيثادح دعي

 دقو « ىبايرفلا وه ( فسوب نب دم انثدح ) هلو . لبقتق لدع نم ةدايز نوكي ذئنيح دييقتلا نال« فالخ الب

 ىف ثيدحتلاب طسوألا ىف رذنملا نبأ حرصو < ةداتق ىلأ نب هللا دبع نم هل ىع عامسب هتياور ىف ةمم زخ نبأ حرص

 ( نذخأي الف ) لوق . سيلدتلا روذ# نم نمالا لصف ىعازو ألا نع ركب نب رشب قيرط نم هدروأ « دانسإلا عيج
 كبملاب ريبعتلا لسم ىف اذكو « كسم ال د ةمجرتلا ىف هلوقل قباطم وهو « اهنودب هريغل و ديك أتلا نونب رذ ىبال اذك



 هو ظ ٠ذ١ كثيدحلا
 نم معأ سملا نأب ىراخبلا ةجرت لع ضرتعاف « سم ال » ىليعامسإلا ةياور ىف عقوو « يحب نع مامه ةياور نم
 هنم طبنتساو . هانیب امل ةييحلا هذه نم ىراخبلا لع داربإ الو ؟ صخالا ىلع معألاب لدتسي فيكف ىنعي ‹ كسملا
 نوكيف نيملا فيرشتل كلذ نع ىهنلا نوكل .ىلاعت هللا مسا هيف شوقنملا متاخلا اهيف ىلا ديلاب ءاجنتسالا عنم مهضعب
 ف ةكمملا : ليقو « هباععأ قاذح هركنأ دق ةهاركلا مدع نم كلام نع ةيبتعلا ف عقو امو « لوألا باب نم كلذ
 . لعأ هللاو ٠ كاذب ىذأتيف لكلا دنع هركذتي نأ نكمل اهب كلذ ىطام ولف اهب لك الل ةدعم نيبلا نوكل ىبلا
 نم مزلي ال نكل « ةفوطعف ةيهان تناك نإو « ةيفان ال تناك نإ ةلقتسم ةيربخ ةلمج ( ءانإلا ىف سفنتي الو ) هلق
 مح وهام إو لوبلا ةلاحب اال سلا نآل « هب اديقم فوطعملا نوكي نأ ديقب اديقم هيلع فوطعملا نوك
 دقو متلي ىلا لاعفأب ىسأتلا نينمؤملا قالخآ نم بلاغلا نأ انه هركذ ىف ةمكسملا نوكت نأ لمتحمو . لقتسم
 اقلطم برشلا بدأ هماعف « كلذ لعفي نأ ددصب نمؤملاف ‹ هثوضو لضف برش هنأ تبثو . أضوت لاب اذإ ناک
 ىنأ ثيدح نم كاحالو . هلبق ىلا ةياورلا قايس هيلع لد اک برشلا ةلاحب صتخم ءانإلا ىف سفنتلاو , هراضحتسال
 لعأ هللاو ءهنم برشي ناكاذإ ءانآلا ىف كدجأ سفنتي ال » ةريره

 ةراححلاب ءاجنتسالا بسيسساب - ٠
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 ةلالدلاو . ءاملاب صتخم ءاجنتسالا نأ معز نم ىلع درلا ةمجرتلا هذجب دارأ ( ةراجحلاب ءاجنتسالا باب ) هلق
 ديلولاوبأ وه ( ىملا دمع نب دحأ انثدح ) هلو ٠ قيس اک ىجنتسا هانعم ناف « ضفنتسأ هلوق نم كلذ لع
 وأ هتينك نكل اضيأ كما دمح نب دحأ هتقبط ىفو < کم خيرات بحاص هلا دبع نب دمع ديلولا بأ دج قدزألا
 ,ديلولا ا نع ىور امت ]و , هنع ىور ىراخبلا نأ معز نم مثو دقو « ساوقلاب فرعيو نوع هدج مسأو دمج
 , ىومألا ىشرقلا ةيمأ نب ىصاعلا نب ديعس نب ورمع نب ديعس ىنعي ( هدج نع) ھل . ادحاو امهلعج نم اضيأ موو
 حرش ىبأ ثيددح ىف مدقت اک کم ىلا ثوعبلا رهجي ناكو ةنيدملا ةرمإ ىلد ىذلا قدشالاب فورعملا وه ديعس نب ورمعو
 ( تعبتا ) هلق . نايندمو نايكم دانسالا نف ؛ اهب اورمتساف سابعلا ىنب ةلود ترهظ ال ةكم هدلو نكسو ؛ ةنيدملا ىلا هدالوأ ريسو كلا دبع هلتقف , ناورم نب كلملا دبع نمز ىف قشمد ىلع بلغت دق اذه ورع ناكو « ىعازخلا
 ةر ره وبأ : لقت ؟اذه نم : لاقف . حنستت أو سن أتسأ , ليعامسالا داذ ( هنم توندف ) هلق . ءافلاب ناكف رخ نأ باور فو ‹ ةيفانئتسا «ناكو » هلوق نو ةيلاح ء جرخو ه هلوق ىف واولاو « هءادو ترس ىأ ةانثملا ءانلا ديدشتب
 ىنعأ ىأ عطقلاب ةياور ىفو ٠ كل هتبلط ىأ ءىثلا كتيغب لاقي « ىل بلطا ىأ ىثالثلا نم لصولاب ( ىنغبا) هلق
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 « ىقثا ليعامسالا ةياور هديؤيو « قايسلاب قيلأ لصولاو « هبلط ىلع كتنعأ ىأ ءىثلا كتيغبأ لاقي « بلطلا لع

 لاق ‹ فائئتسالا ىلع عفرلا زوو « سالا باوج هنال موزجب ةمجعم داضو ةروسكم ءافب ( ضفنتسأ ) هلق

 ىأ فظنتسا عضوم اذهو : لاق « هرابغ ريطيل ءىثلا زبت نأ وهو ضفنلا نم لعفتسأ ضفنتسأ هلوق : ذارقلا

 هضفنتسا سوماقلا نف « باوص ةياورلا ىف عقو ىذلاو . ىبتنا ىور اذكن كلو < ءافلا ىلع ةلاشملا ءاظلا مدقتب

 نع هب ىنكيو ٠ جارختسالا ضافنتسالا : لاق ىزرطملا مالک نم ذوخأم وهو « ىجنتسا رجحلابو « هجرختسا

 لدب « ىجنتسأ » ليعامسالا ةباور ىف عقوو . ىنا فحص دقف ةلمملا داصلاو فاقلاب هاور نمو « ءاجنتسالا

 هي هناك( ىتتأت الو) هوو . هتاور ضعب نم ددرتاا نوكيو « هوحن وأ انتياور ىف هلوقب دارملا اهتأكو ضفنتسأ

 ههياف ‹ راجحالاب كلذل صاصتخا الو فاك قبو رثآلا ليزي ام لك نأ ىجنتسأ هلوق نم ةريره وبأ مفي نأ ىشخ

 ةلب انحلا ضعب هلوقي اك راجح الاب اصتخم كلذ ناك ولو «“ىزعب امهاوسام نأ لع ثورلاو مظعلا ىلع ىهنلا ىف هراصتقاب

 ىف فنصملا دازو « اهدوجو ةرثكل ركذلاب راجحالا صخ امو « ىنعم ىبتلاب نبذه صيصختل نكي ل  ةيرهاظلاو

 « نجلا ماعط نم امه : لاق ؟ ثورلاو مظعلا لاب ام د غرف امل مقلب هل لاق ةريره ابأ نأ ثيدحلا اذه ىف ثعبملا

 بإب نم اسايق نييمدآلل ىتلا تاموعطملا عسيمج ام قحتلي معن . امم عملا صاصتخا ليلعتلا اذه نم صاظلاو

 سجن لك هب قحلأ اسل هنوكش ورلا نع ىبنلا ةاع لاق نمو . معلا بتكق اروأكت امرتحما اذكو « ىلوألا

 هاور ام هديؤيو . سلمألا جاجزلاك هانعم ىف ام هب ىلأ ةمات ةلازإ ليز, الف اجزل هنوك مظعلا نعو « سجنتمو

 « نارهطي ال امهنا د لاقو مظعب وأ ثورب ىجنتسي نأ یہن ل ىنلا نأ ةرب ره بأ ثيدح نم هحمصو ىنطقرادلا

 دفو ةصق نايب ثعبملا باتك ىف قأيسو « هنع ايبنم ناك ناو ”ىرحب امہ ءاجنتسالا نأ معز نم ىلع در اذه نو

 «تضرتعاو د ىنممشكللو « تاياورلا شكأ ىف اذک ( تضرعأو ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ تناك ت قو ىأو نجلا

 ىنكو « هقحلأ ىأ عطق ةزمه. ( هعبتأ ) هتجاح ىأ ( ىضق املف ) هلق . براقتم ىنعملاو نيعلا دعب ةانثم ةدايزب

 « هتيعر ضعب مامإلا مادختساو « كلذ اومأب مل نإو تاداسلا عابتا زاوج ثيدحلا ىفو . ءاجنتسالا نع كاذب

 غارفلا دعب الط ىلا جاتحي الل هدنع هدادعإو هب ىجنتسي ام راضحإ ىلع ةناعإلاو « ةجاحلا. ىضاق نع ضا رعإلاو .

 لع ىلاعت هللاو . ثولتلا نمأي الف

 ثور ىجتلإ ال پساپ ١
A ET O رکو مرد ةذيبع وا سال : یحسإ ىل نع ريهر :لد لاق ميدل ر ا اسو 
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 : لاقو َةئوَرلا قلأو نرحل داف ءاه هنيتأف هور تخاف ۾ هدجأ رف ثااثا تْمَتْلاَو نيرجح تدجوف

 نمحرلا دبع ىنثدح : قاحسإ ىبأ نع هنأ نع فسو نب ميهاربإ لاقو . شر اذه

لا ةيراعم نبأ وه ( ريهز ) هلق ٠ هلوأ مضإ ( جنتي ال ) نيونتلاب ( باب ) هلو
 دانسالاو . ىفوكلا ىنعج

 ( ةديبع وبا سبا ) هلو . دوسالا هوبأو نمحرلا دبع هخيش اذكو ىعبات وهو ىعيبسلا وه قع وأو . نويفوك هلك
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 ل هركذ ىذلا وه ىأ ( دوسلا ن نحرلا دبع نکاو ) « ىل ىأ ( هركذ ( هلوقو < دوعسم نب هللا دبع نبا ىأ

 ةباورلا ىلإ ةديبع ىبأ نع ةياورلا نع قعحإ وبأ لدع امنو  نمحرلا دبع ىنثدح ةقاعملا ةينآلا ةياورلا ىف هلوق ليلدب
 ةعطقنم نوكتق حيحصلا ىلع هيب أ نم عمسي مل ةديبع يأ نوكل هل ىلعأ ةديبع يأ ةباور نأ عم  نمحرلا دبع نع

 دوعسم نب هللا دبع هبب أ نع ةديبع ىنأ نع ثيدحلا اذهل قعحإ ىنأ ةباورو « ةلوصوم اهناف نمحرلا دبع ةياور فالخب

 ةديبع وبأ سيل ١ هلوقب انه قحإ ىنأ دارف ٠ قمحس] بأ نع سنوي نب ليئارسإ قيرط نم هريدغو ىذمرتلا دنع
 ديزي نب دوسألا وه ( هيبأ نع ) هلو . نمحرلا دبع نع هيورأ امتلو ةديبع نأ نع نآلا هيورأ تسل ىأ « هركذ
 دوسالا ناف شحاف طلغ وهو , ىرهزلا ثوغي دبع نب دوسالا وه : نيّلا نبا لاقو « دوعسم نبا بحاص ىعخنلا

 ةنئمطملا ضرالا ىأ ( طئاغلا قأ ) هلق ٠ دومسم نب هللا دبع نع ىوري ىتح شيعي نأ نع الضف ماسی مل ىرهزلا
 لد ام لمعلا هيف ( راجحأ ةثالثب ) عوق . كلاثلا رجحلا ىأ هدجأ ملف ىنييمشكللو ( دجأ ملف ) هلق . ةجاحلا ءاضقل
 اذهب ذخأو « لسم هاور « راجحأ ةثالث نم لقأب كدحأ جنتسي الو » لاق مّ ىنلا نع نابلس ثيدح ىف یہا هيلع
 ىح دازيف اهب لصحي ملاذا ءاقثالا ةاعارم عم ثالثلا نم صقنيال نأ اوطرتشاف ثيدحلا باحأو دحأو ىعفاشلا
 لاق دانسالا ةنسح دواد ىلأ ىف ةدايزل بجاوب سيلو « « رتويلف رمجتسا نمو » هلوقل راتيإلا ذئنيح بحتديو ؛ قني

 طف ءاقنإلا دصقلا ناك ول : ىناطخلا لاق . بابلا اذه ىف تاياورلا نيب عملا لصحم اذهبو « « جرح الف ال نمو د
 ةدعلا هريظن و . نيالا باحب] ىلع لد ىنعم هيف ءاقنالا ٍلعو اظفل ددعلا طرتشا الف ء ةدئافلا نع ددعلا طارتشا الخل
 هل ةياور ىف ةع زخ نبا داز ( ةثور تذخأف ) هلق . دحاو ءرقب محرلا ةءارب تققحت ولو طرتشم ددملا ناف ءارقالاب
 قلأو) هلو . رياو لاغبلاو ليخلا نم نوكي ام صتخع ثورلا نأ ىميتلا لقنو « راح هثور تناك اهنأ ثيدحلا اذه ىف

 همحر ىلفغو « لاق اذك « اثلاث بلطل اطرتشم ناك ول هنآل : لاق ةثالثلا طارتشا مدع ىلع ىواحطلا هب لدتسا ( ةثورلا
 هيف ناف ثيدحلا اذه ىف دوعسم نبا نع ةمقلع نع قحا ىبأ نع رمعم قيرط نم هدنسم ىف دمحأ هجرخأ انع هللا

 وهو ىطساولا ةبعش وبأ رمعم هيلع عبات دقو . تابثأ تاقث هلاجرو « رجح ىنآثا « سكر اهنإ : لاقو ةثورلا قلأفو
 نم عمسي مل قعحإ ايأ نإ ليق دقو « قعحإ ىبأ نع تاقثلا دحأ قيزر نب رامع امعبات و , ىنطقرادلا هجرخأ فيعض

 دنع ةجح لسرملاف هنع هلسرأ نوكي نأ ريدقت لعو « ىسياركلا هنم ثيدحلا اذهل هعامس تبثأ نكل ةمقلع
 لوألا ىمآلاب تكا نوكي نأ لاتحال كلذ دعب رظن هيف ىواحطلا لالدتساو « دضتعا اذإ اضيأ اندنعو نيفلاخلا

 حسع نأ ةثالثلاب دوصقملا نال كلاثلا نع امهدحأ فرطب تكا وأ ء كلاثلا بلطب ىمآلا ددحب مف ةثالثلا بلط ىف

 صخش ءاج مث هامرو دحاو فرطب حسم ول هنأ هتح ىلع ليلدلاو ‹ دحاوب ولو لصاح كلذو تاحسم ثالث ا

 نكل « كلاثب هاتأ هنأ ىور : ىكلاملا راصقلا نب نسحلا وبأ لاقو « فالخ الب امهأزجال رخآلا هفرطإ حسف رخآ
 لقأ امهنم لكل لصغ ةثالث ىلع نيعضوملا ىف رصتقا هنآآل مئاق ةثالثلا طرتشي ال نمل هب لالدتسالاف حص ولو ء حصي ال

 . طقف ىنطقرادلا دنع ىلا قيرطلا لع فقو اما هنأكو « هانمدق ا ةتباث ةدايزلا نآل اضيأ رظن هيفو . ىهتنا ةثالث نم
 نوكي نأ لمتحيف امهنم جرخ نوكي نأ ريدقت ىلعو : دحاو ليبس نم الإ ءىش هنم جرخ مل نوكي نأ لمتح مث

 طارتشالا مدع ىلع مهلالدتسا امأ و . نيفرطب امهنم لك نم حسم وأ «ةثالثلاب ربدلل و ضرآلا ىف حسملاب لبقلل ىنتكا
 نايلسو ةريره ىنأ ثيدح نم هانمدق اك حيرصلا صنلا ةلباقم ىف هنآل « رابتعالا دسافف سأرلا حسم ىلع سايقلاب ددعلل

 یرالا عم #٭ ١ جمع سم



 ءوطولا باتك - 4 ۲۵۸

 لديو < مجاب سجر ىف ةغل ىه : ليقف فاكلا ناكسإو ءارلا ركب انه عقو اذك ( سكر اذه ) هلو ٠ ملعأ هللاو
 ىلا ةراهطلا ةلاح نم در عيجرلا سكرلا ليقو < مجاب امهدنع اهئاف ثيدحلا اذه ىف ةعزخ نباو هجام نبأ ةياور هيلع
 اذه رأ مل: لاطب نبا لاقو . ثورلا ةلاح ىلا ماعطلا ةلاح نم در لاقي نأ ىلوالاو . هريغو ىباط#ل-ا هلاق ةساجنلا ةلاح
 ىأ ( اہف اوسكرأ إل ىلاعت لاق اي درلا هانعم نأب كلملا دبع وأ هبقعتو . فاكلاب سكرلا ىنعي « ةغللا ف فرحلا
 ةياور ینو « هدر اذإ!اسكر هسكر لاقي ءارلا حتفب ناكل لاق ام تبث ولو . ىبتنا كيلع در اذه : لاق هنأكف « اودر
 « نجلا ماعط سكرلا : ثيدحلا اذه بقع لاقف قاسنلا برغأو . لوالاديؤي اذهو « اسحب ىنعي سكر اذه : ىذمرتلا
 نبأ قحسإ نإ فسوي ىنعي ( هببأ نع فسوي نب ميهاربا لاقو) هل . لاكشالا نم حرم وبف ةغللا ىف تبث نإ اذهو
 ءالوأ روك ذملا دانسالاب دي زب نب دوسالا نبا ىنعي نمحرلا دبع ىثدح : لاق هدج وهو نإ أ نع ىعيبسلا قع نأ

 ثيح ىو كداشلا ناملس نع كلذ كح اي ربخلا اذه ساد قتعإ ابأ نأ معز نم ىلع درلا قيلعتلا اذهب ىراخبلا دادأو
 . ىبنن .٠ یل هركذ لقي ملو « نمحرلا دبع نكل و هركذ ةديبع وبأ سيل » لاق . اذه نم ىنخأب سيئدتلا ىف عمسي مل: لاق
 ريهذ نع هاور ناطقلا ىع نوكي نمحرلا دبع نم ثيدحلا اذهل قحإ ىبأ عام ةعس ىلع اضيأ ىليعامسإلا لدتسا دقو
 فرع هنأكو؛ قححإ بال مامسب سيل ام ريهز نع ذخأي نأ ىضر ال ناطقلاو : هقب رط نم هجرخأ نأ دعب لاقف
 موق هلسعأ دقو 7 سيا دتلا ةلع قيرطلا هذه نع تحازناف هلوق نم حرصتلاب وأ ناطقلا عينص نم ءارقتسالاب كلذ

 نب ايركذو ىضاقلا كيرش امهعباتو قحسإ ىبأ ديفح فسوي ةعب اتم ىراخبلا دنع تحجرت هذه ريهز ةياور نكل
 هب ديشنسي هثيدحو ميلس ىبأ نب ثيل روك ذملا نمحرلا دبع نع هتياور لسع یتا بأ عباتو ظ امهريغو ةدئاز ىنأ

 ليئارسإ ةباور فالخ اهنع هلودعو ةديبع ىبأ قيرطل قمسإ نأ راضحتسا اضيأ اهحجري امو . ةبيش ىبأ نبا هجرخأ
 ريهز ةءاور ىف راثخأ ايلف ¢ هريغو ىذمرتلا هجرخأ اك نمحرلا دبع ةباورل امف ضرعتي مل هناف ةديبع ىلأ نع هنع

 لعأ هللاو . مجرأ هدنع ن+رلا دبع ةباور نأو نيقيرطلاب فرا هنأ ىلع لد ةديبع وبأ قيرط ىلع نمحرلا دبع قيرط

 هةم أع ءوضرلا باپ - ۲
 سابع نبا نع راسي نب واط نع أ نب ديز نع ناي اشعل كروان دع ا و ع ۷

 ا ا ثونلا او : لاق

 باب ىف هنايب مدقت دقو « لمج بابلا ف روكذملا ثيدحلاو « وضع لكل ىأ ( ةرم ةرم ءوضولا باب ) هلق
 وبأ حرصو < ىدنكيبلا ال ىبايرفلا هنع ىوارلاو < ىروثلا وه نايفسو . ةدحاو ةفرغ نم نيديلاب هجولا لسغ

 لسأ نب ديز نم هل نايفس عاب امهتياور ىف ليعامسإلاو دواد

 نيم نيت م ءوضأولا ساپ ~~ ۳ ظ
 نب هللا دبع نع ناهس نب حلف انثادح لاق دم زب سن وب اند : لاق ىديع نب نيس شو 200 ۹ - امرنا سي : 2 1
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 0۹ ۱۰۹ ثيدحلا

 حتفب ىاطسبلا وه ( ىسيع نب نيسحلا انثدح ) ےل . وضع لكل ىأ ( نيترم نیت م ءوضولا باب ) ہل
SSاذه هثيدحو « قزاملا صاع نبا وه ديز نب ا ا  

 لسغلا هيف سيل نكل « هريغو كلام ثيدح نم دعب ىقأيس اک لَ علب ىنلا ءوضو ةفص ىف روهشم ثيدح نم رصتتخم

 و لكلا كر د 11 وتاج ل ةئتح نب ناك كلت م كانقلا يرد ل: نيقفرملا ىلا نيديلا ىف الإ نیت رم

 هللا ءاش نإ دعب هيلا ريشنس رظن ةروكذملا ةباورلا ف نكل « هجولا لسغ ثيلثتو سأرلا حسمو نيلجرلاو نيديلا
 اثالث امضعبو نیت اهضعب و ةرم ءاضعألا ضعب لسغ هل بوبي نأ ديز نب هللا دبع ثيدح قل اذه ىلعو . ىلاعت

 وهو « نيت رم نيت رم أضوت مل ىنلا نأ ةريره ىبأ ثيدح نم نابح ناو هحمسو ىذمرتلاو دواد وبأ ىور دقو

 فالتخال نيبملا كلام ثيدح ريغ لمجملا اذه هثيدح نوكي نأ لسمتحيف « هذه حيلف ةياورا ىوق دهاش

 لعأ هللاو . امبهجرخم

 الث اناث ءوضألا ساپ - ٤
 نب ءاطت نأ باب نبا نع رات ٿب عار ىثذح لان بولا د رلبع نب ززا دبع شرم - ۹
 ا

 6 دینک ىلع 0 وَ رانإب اعد ل ربخا دی ز

 ءنار ثالث نبق رانا هر ا يو م « قشنكساو ضمضفا ءانإلا ىف هتيم هتيع لغذأ ماش

 همم“ اض نم هلي هللا وسر لاق : لاق < من « ونیینگلا ىلإ راري ثالث هيلجر لسع م كا

 ل

 نك 2 U رفع هتف امين ثدحي "ال نيكو لص م ءاذه ىلوضو

ASاي ا و  

 « نويندم هلك دانسالاو . ىندملا يللا وه (ديزب نب ءاطع ) هلو . وضع لكل ىأ (اثالث اثالث ءوضولا باب ) هلق

 نم ةعبرأ هيلي ىذلا دانسالا فو .باهش نباو « ءاطعو « نابأ نبا ةلمبملا ضب وهو نارمح :نيمباتلا نم ةثالث هيفو
 ىو ( ءاناب اعد ) ےل . اضيأ نانيرق امو ناسيكن ب ملاصو باهش نباو « نانی رق امهو ةورعو نارمح : نيعباتلا
 ءوضولل دعملا ءالل مسا واولا حتفب وهو « سنوي قيرط نم ملسملاذكو « « ءوضوب اعد » ابيرق ةينالا بيعش ةياور

 هيفك ىلع ) هلق . بص ىأ ( غرفأف ) هلق . هب ًاضوتي ام راضحإ ىلع ةناعتسالا هيفو « لعفلا وه ىذلا مضلابو

 امهلاخدإ لبق نيديلا لسغ هيفو . هرخآ ةانثم, تارم ةع ركو ليصاللو ٠ تقولا ىبأو رذ ىنال اذك ( رارم ثالث

 مدع ىلع مهضعب هب لدتساو . نیملاب فارتغالا هيف ( هني لخدأ مث ) ےل . اطايتحا مون بقع نكي مل ولو ءانإلا

 « قشنتساو » ىنيمشكلاو ( رئثتساو ضمضف ) هلق . اتابث] الو ايفن هيف هل ةلالد الو ‹ فارتغالا ةين طارتشا
 قرط نم ءئش ین رأ ملو . ةضمضملا باب ىف ةيئآلا بيعش ةءاور ىف ةثالثلا تقبلو  معأ لوآلاو « رثثثساو لدب

 نيبجو نم دود وبأ هركذ !ذكو ىرهزلا نع سنوب قيرط نم رذنملا نبا هر ذ معن . . ددعب كلذ دييقت ثيدحلا اذه

 تلا نع هيف ( هبجو لسغ مث ) هلق ٠ ةضمضملا ميدقت ىلع تايأورلا تقفتاو نائثع نع نيرخآ



 ءوضولا بات - ۽ °

 حيرلاو مفلاب كردي معطلاو رصبلاب كردي نولا نآل « ءال فاصوأ رابتعا كلذ ةكح نأ اوركذ دقو « قاشنتسالاو
 قتأيسو . ةدابعلل اطايتحا « ضورفم وهو هجولا لبق نانونسم امهو قاشنتسالاو ةضمضملا تمدقف فنالاب كردي
 ةباور ىف فنصملا هنيب اك ةدحاو لك ىأ ( نيقفرملا ىلإ هيديو ) هلق . هيلي ىذلا بابلا ىف راثنتسالا ةكح ركذ
 « مثب امهنم لك ىف ريبعتلاو ىرسبلا ىلع ىنهلا ميدقت اهيفو سنوي قب رط نم ممل اذكو « موصلا ىف ىرهزلا نع رمعم
 نم ءىش ىف سیلو « نيتروكذملا نيتياورلا ىف ءابلا فذح وه ( هسأرب حسم مث ) هلو . ًاضيأ نيلجرلا ىف لوقلا اذكو
 « لسفلا ىف اک حملا ىف ثيلثتلا بحتسي : ىعفاشلا لاقو . ءاملعلا رثك أ لاق هبو « حسلل ددع ركذ نيحرحصلا ىف هقرط
 نأ ةحيحصلا تاياورلا ىف نيبت لمع هنأب بيجأو « اثالث اثالث أضوت ملي ىنلا نأ لسم ةياور رهاظب هل لدتساو
 لدت اهلك حاحصلا ناثع ثيداحأ : نئسلا ىف دواد وبأ لات « لوسغملاب ضصتخم وأ بلاغلا ىلع لمحيف رركتي مل حسملا
 حسملانأبو « ةدحاو ةرم حسملا ىف يقلب ىنلا نع تباثلا نإ رذنملا نبا لاق اذكو ۽ ةدحاو ةرم سأرلا حسم نأ ىلع
 ةروص ىف راصل حسملا ىف ريتعا ول ددعلا نأب و « غابسإلا ىف ةغلابملا هنم دارملا لسغلا ىلع ساقي الف فيفختلا ىلع ىببم
 : لاقف ديبع وبأ خلاب و . ءالعلا رثك أ دنع حيحصلا ىلع طرتشم سيل كلدلاو . ءاملا نابرج لسفلا ةقيقح ذإ « لسغلا
 نباو ةبيش ىبأ نبا هلقن دقف « رظن لاق ايفو « ىميتلا مهار ]الإ سأرلا حسم تيلثت بحتسا فلسلا نم آدحأ ممن ال
 ناثع ثيدح ىف هريغو ةزخ نبا امهدحأ مح نيهجو نم دواد وا ىور دقو « امهريغو ءاطعو سنأ نع رذنملا
 نال « لثم » لقي مل ام] : ىوونلا لاق ( اذه وضو وحن ) هلق . ٩ هلوبقم ةفثلا نم ةدايزلاو « سأرلا حسم ثيلثت
 نح رلا دبع نب ذاعم قيرط نم قاقرلا ف فنصملا ةياور ىف اهب ريبعتلا تبث نكل : تلق . هريغ اهيلع ردقي ال هلام ةقيقح
 وضو أضوت نم » رمعم ةياور نم مايصلا ىف هلو « ءوضولا اذه لثم أضوت نم » هظفلو نامث>ع نع نارمح نع
 فرصت نم وحنب ريبعتلاف اذه لعو «اذه كوضو لدم أضوت » نارح نع ملسأ نب ديز قيرط نم مسلو « « اذه
 اذف « بلاغلا ىلع قلطت اهنكل !رهاظ ةاواسملا ىضتقت تناك ناو «لثم د نآلو « ازاجم ةيلثملا ىلع قلطت اهئال ةاورلا
 ةالص بابحتسا هيف ( نيتعكر یلص مث ) هلق . ملعأ ىلاعت هتلاو . دوصقملاب لخ ال ثيحب كورتملا نوكي و ناتياورلا متت
 سفنلا لسرتست ام هب دارملا (هسفن امهيف ثدحي ال ) هلق ءدجسملا ةيحت ىت أي ام امهيف ىتأيو  ءوضولا بقع نيتمكر
 كلذف همفد رذعتيو سواسولاو تارطخلا نم مجه.ام امأف « هنم اسكت ىضنقي ثدحي هلوق نال , هعطق ءرملا نكي و هعم
 ام هل دهشيو ‹ اسأرو الصأ سفنلا ثيدح هل لصح مل نم دارملا نأ مهضعب نع ضايع ىضاقلا لقت و . هنع وفعم
 نايرط عم ةليضفلا هذه لوصح باوصلا : لاقف ىوونلا هدرو . امف رسي مل ظفلب دهزلا ف كرابملا نبا هجرخأ
 نإ مث . بیر الب ةجرد ىلعأ الصأ سفنلا ثيدح مدع هل لصحم نأ قفتا نم معن . ةرقتسملا ريغ ةضراعلا رطاوخلا
 ثدحي ال د ثيدحلا اذه ىف ىذمرتلا مکا ةياود ىف عقوو « اقلطم هعفد دارملاو ايندلاب قلعتي ام اهنم رطاوخلا كلت
 ناك ناف ةرخآلاب قلعتيام اهنمو ء ةبيش ىنأ نبال ففنصملاو اضيأ كرابملا نبال دهزلا ىف ىهو « ايندلا نم ءىثب هسفن
 : ءاش نإ ةالصلا باتك ىف كلذ ثحابم ةيقب ىقأيسو ءالف ةالصلا كلت تاقلعتم نم ناك ناو « ايندلا لاوحأ هبشأ ايبنجأ
 هوصخ ءااعلا نكل رئافصلاو رئامكلا معي هرهاظ ( هبنذ نم ) هل . ىلاعت هللا
 )وهو <« ةياورلا هذه ريغ يف رئابكلا ءانثتساب ادتقم ةدوزول رئاتقصلاب

 سا هجر دواد ىأ مالک ی م دقت ۴ الع دمتم الف ةذاش باور اكل ) ( ١



 فك ١١١ ثيدحلا

 ام رادقمب اهنم هنع ففخ رئابكال] هل سيل نمو « هنع ترفكر ئاغص الإ هل سيل نف « رئاغصو رئثابكه ل نم قح ىف

 هنوكل لمفلاب ميلعتلا ثيدحلا فو . كلذ ريظنب هتانسح ىف دادزب رئابك الو رئاغص هل سيل نمو « رئاغصلا بحاصل

 اهل نم ريذحتو « صالخالا ىف بيغرتلاو « مب اهعيمج ىف نايتالل .وضولا ءاضعأ ىف بيت رلاو « لعتلل طبضأو خلبأ

 لاح ىف ءرملا رضحب هناف ةيصعم لمع ىلع مزعلا ىف ناك نأ اس الو « لويقلا مدع نم ايندلا رومأ ىف ريكفتلاب هتالص ىف

 هلل ىنلا لاق : ثيدحلا اذه رخآ ىف قاقرلا ف فنصملا ةياور ىف عقوو . اهجراخ نم رثكأ هب فوغشم وهام هتالص

 اياطخلا ام رفكت ىتلا ةالصلا ناف , اهرفكتت ةالصلا نأ ىلع ءانب ةئيسلا لامعألا نم اورثكتستف ىأ ءاورتفلال ,

 كلذ ىلع عالطالاب دبعلل ىنأو « هلا اهلبقي ىلا ىه

 ٠ - نا رمح نع تُحب ةورع نکو « باش "نبا لاق نايك نب اص لاق : لاق ريهاربإ نعو «
 لج اضوتي ال » لوقي و 'ىبلا اتسعت ؟ هوك ام ةبآ الول ارح * يسم دحأ الأ : لاق نام اَضوَت

 مدع وج ا ت 0 م

 « اميلصب ىتح ةالصلا نيبو هنيبام هل َرفغ الإ ةالصلا ليو ةءوضو نسخ
 تت

E 

 . ERةرقبلا ۱۹ | ( تانيبلا مارا ام نوک نذل نإ ) ألا |

 ىاطلغم معزو « دعس نب ميهاربإ ىثدح » هلوق ىلع فوطعم وهو « دعس نبا ىأ ( ميهاربإ نعو ) هلق
 هيب أ نع دعس نب ميهارب] نب بوقعي قرط نم ليعامالاو لسم هجرخأ دقف ‹ كلذك س يلو « قلعم هنأ هريغو

 ىنأ دنع ىتاثلا ثيدحلا تدجو مث . ىيوألا دنع انوكي نأ عنامالف بوقعي دنع اعيج اناكاذإو « اعم نيدانسالاب

 . قيلعتلا قيلعت ىف كلذ تحضوأ دقو « ىلاعت هللا دمحم هتلق ام حصف  روكذملا ىي وألا ثيدح نم  هحيحص ىف ةناوع

 هب هثدخ « ناثع نع نارمح نع هل امهتياور ىف افلتخا بابش نبا ىخيش نأ ىنعي ( ثدحب ةورع نكلو ) هلق

 نعرلا دبع نب ذاعم امهاور دقو « نارباغتم ناثيدح امه امنو افالتخا كلذ سيل و « ةفص ىلع ةورعو ةفض ىلع ءاطع

 نب ماشه قيرط نم اضيأ هجرخأو ؛ ةورع قايس وحن هي رط نم لسمو « ءاطع قايس ون هقيرط نم ىراخبلا جرخاف

 « هنا و اهلعجل ةيآ هتاور ضعب فح ةدايزلا هذه لجالو « هللا باتكىف ه مسم داز ( ةبآ الول ) هلو . هيبأ نع ةورع

 . « سجا تاولصلا هذه ىلصيف » لسمل ةياور ىفو « ةبوتكملا ىأ ( ةالصلا ىلصيو ) هلو . ناشلا ءا و ةددشملا نونلاب

 ىف عرشي ىأ ( اهياصي یتح ) ھوق ٠ ةورع نب ماشه ةباور ىف لسم هب حرص اک املت یتا ىأ ( ةالصلا نيبو ) لق
 اک نونعاللا هلوق ىلا ةرقبلا ىف ىلا ةبألا ىنعي ( انلزنأ ام نومتكي نيذلا نا ةيآلا : ةورع لاق ) هلق . ةيناثلا ةالصلا

 نكل باتكلا لهآ ىف تلزن ناو ىهو « غيلبتلا ىلع ضرحت ةبآلا هذه نأ هنع هللا ىضر ناثع دامو « سم هب حرص

 ةيآلا الول كلذ مهغيلبت كرت ىرب ناثع ناك ام لو « ملعلا باتك ىف ةريره ىنال كلذ وحن مدقت دقو  ظفللا مومعب ةربعلا

 حقب ملو« ةورع نب ماشه نع أطوملا ف ثيدحلا اذه كلام ىور دقو . معأ هللاو رارتغالا نم ميياع ةيشخ ةروكذملا

 نبهذي تانسملا نا ليللا نم افلزو راهنلا فرط ةالصلا مقأو 9 ديرب هارأ : هسفن لبق نم لاقف ةبآلا نييعت هتياور ىف

 لعأ هللاو . ىلوأ مزج لاب ثيدحلا ىوار ةورع هركذ امو . ىبتا ( تأيسلا



 ءوضولا باتك - ۽ ۹۲
 سس ببي يِحييييييييييييييييححييحس ب م سا

 ءوضاإلا ىف رائنتسالا اپ - ٥

 هلي «ىبلا .نع - منع هللا ىضر سابع ”نباو رليز نب للا ”دبعو نع هاك ذ 0 2 a كس 1
 هنأ سیرذإ وبأ ىنريخأ لاق یره زا نع سنوي انربخأ لاق هللا دبع انتربخأ لاق نادبع اشم - ١ م .٠ ع 0 0 0 ر ء . ء

 9 ما م
 « "رت ويلف رمتسا نمو « ريننلسلف "يوت نم » لق هنأ تلي ىنلا نع ةريره اب عمم هذ م - 04

 [ 157 : ىف هفرط 161 ثيدحلا ]

 هءذحي ىأ _ ىضوتملا هقشنتسي ىذلا ءاملا حرط وهو ةثلثملاو نونلاب نل نم لاعفتسا وه (راثنتسالا باب ) هلق
 ديلا ريغب هلعف ةيهارك كلام نع ىكحو . ال مأ هدب ةناعاب ناك ءاوس هفن أ حيرب جرخيف هلخاد ینام فيظنتل  هفنأ ځیر,
 ىاسنلا هيلع بوب « ىرسيلاب نوكي نأ بحتسملاف هديب رثنتسا اذاو . ةهاركلا مدع رومشمل او « ةبادلا لمف هبشي هنوكل
 نب هللا دبعو ) « هثيدح مدقت دقو ( ناثع) راثنتسالا یور ىأ ( هرکذ) وق ٠ ىلع ثيدح نم اهب اديقم هجرخأو
 ركذ هيف سيل و ةفرغ نم هجولا لسغ باب ىف ءوضولا ةفص ىف هثيدح مدقت ( سابع ناو ) هلق . هثيدح نیسو (ديذ
 نیت م !ورثنتسا » اعوفرم هئيدح نم كاحلاو دواد واو دمحأ هاور ام ىلا كلذب داخأ ملا ناكو + راثتسالا
 . نسح هدانساو «اثالث وأ نيترم كلذ لعفيلف رثثتساو كنحإ أضوت اذإ ١ ىلايطلا دواد بالو « « اثالث وأ نيتغلاب
 سنوي نع هريغو كرابملا نبا قيرط نم لسم داز ( ةريره ابأ عم هنأ ) هلق . فالوخلا وه ( سيددأ وبأ) هلو
 دورول قاشنتسالا بوجوب لاق نم مزليف « بوجولل هنأ مالا رهاظ (رئاتسيلف ) هلق ٠ ةريره ىنأ عم ديعس ابا
 ىضتقي ىنغملا بحاص مالك رهاظو « راثننسالا ىف هب لوقي نأ رذنملا ناو روث أو دبع فأ و قحسأو دحأك هب سالا
 لاق ءايلعلا ضعب نأب لاطب نبا حرصو « راثنتمالاب الا لصحت ال قاشنتسالا ةيعورشم نأو كاذب نولوقي مجنأ
 بدنلل هيف مالا نأ ىلع روبملا لدتساو . هبوجو مدع ىلع عامجالا لقن نم ىلع بقعت هيفو « راثنتسالا بوجوب
 ركذ اهف سیلو ةبآلا ىلع هلاحأف « هلا كرمأ اك اضوت » ىبارعالل برب هلوق نم 5 احلا هححصو ىذمرتلا هنسحامب
 لِي هيبن عابتاب هناحبس هللا سمأ دقف « ءوضولا ةيآ نم معأ وه ام رمالاب دارب نأ لمني هناب بيجأو . قاشنتسالا
 قاشنقسالا كرت هنأ ءاصقتسالا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هأوضو فصو نم دحأ كح مو « هرمأ هللا نع نيبملا وهو
 دانساب دواد بأ ننس ىف اضيأ اهب مالا تبث دقو « اضيأ ةضمضملا بجوب مل نم ىلع درب وهو « ةضمضملا الو لب
 الخ ملعي ال هنوکل الإ هب سالا ةمص عم قاشنتسالا بوجو مدع ىلع جتح مل ىعفاشلا نأ رذنلا نبا ركذو « حيحص

 تيثو « ءاطع نع الإ نيعباتلا الو ةءاحصلا نم دحأ نع كلذ ظفحال هناف « ىوق ليلد اذهو « ديعي ال كرات نأ ىف 5
 نايفس هباور ىف درو دقو . اددع ةياورلا هذه ىف ركذي ملو « رذنملا نبا هلك هركذ ؛ ةداعإلا باحي] نع عجر هنأ هنع ش

 ىبيع ةياور ىفو . ممل هلصأو « هنع هدنسم ىف ىدبملا هجرخأ « ارتو رثئآسيلف رثدتسا اذاو » هظفلو دانزلا ىنأ نع
 ناطيشلا ناف « اثالث رثنتسيلف ًاضوتف همانم نم ؟دحأ ظقيتسا اذإ د قلخلا ءدب ىف فنصملا دنع ةريره ىنأ نع ةحلط نبا
 ةيقنتب نأل « ةءارقلا ىلع ةنوعملا نم هيف امل فيظنتلا ءوضولا ى راثنتسالاب دارملاف اذه ىلعو « « هموشيخ ىلع تيب
 نإ هناكم ىف هثحابم قاب ركذنسو . ناطيشلا درطل كلذ نأب ظقيتسلل داو « فورحلا جرا حصن سفنلا ىرجم
 مهضعب هلمحو . ءاجنتسالا ىف  راغصلا ةراجحلا ىهو  رامجا لمعتسا ىأ ( رمجتسا نمو ) هلو . ىلاعت هللا ءاش
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 نع را دبع نباو « هنع حصي الو رع نبا نع بيبح نبا هاكح رمجتساو مج هيف لاقي هناف روخبلا لامعتسا ىلع
 لوقلا مدقت دقو « روبجملا ةقفاومب اضيأ رمعم نع قازرلا دبع لاقو « هفالخ هنع هحبمص ىف ةع زخ نبا یورو « كلام

 ثيدحلا اذهب ءاجنتسالا بوجو نن نم ضعب لدتساو . دوعسم نبا ثيدخ ىلع مالكسلا ىف « رتو يلف » هلوق ىنعم ىلع
 ملعأ هللاو . راجحألاب وأ ءاملاب ءاجنتسالا نيب رييختلا هاضتقم امو « هيف ةلالد الو ‹ طرشلا فرح هيف نايتإلل

3 

 7و راجتئمالا ساپ - ۲٦

 لور نأ ةر ىبأ نع_جرعأل نع دانا ىبأ نع لام انربخأ لاق تو 0 هلل دبع اشم هل ۲

 ا ا و وو دق يوت الا “ع هنأ ىف 'لمجيلف *م دحأ أضر اذإ » لاق هب هلا

 « هاذي تتاب نبأ ىردي ال م دحأ ناف « هل وضو ىف املخادي نأ لبق هدي لدل هموت ني

 صاصتخا ال هنأ باوجلاو « ءوضولا باوبأ ءانثأ ىف ةجرتلا هذه لاحدإ لكشتسا ( ارتو رامجتسالا باب )ەلۋ

 نأ لمتعو . امهمزالتل ءوضولا ةفص باوبأ نع باتكلا اذه ىف زيمتت مل ةباطتسالا باوبأ ناف « لاكشتسالاب اه

 . ءوضولا باتكل وأ ىف كلذ هبجوت تركذ دقو . ملعأ هللاو ةمدقملا ىف هيلا انرشأ ام ىلع فنصملا نود نمم كلذ نوكي

 « ءام هلوق طقسو « رذ ىبال اذك ( ءام هفنأ ىف لعجيلف ) هلق . ءوضولا ىف عرش اذا ىأ ( أضوت اذا ) هلق

 هلو . دانزلا لأ نع نايفس ةياور نم ممل هركذ تبثو « هركذو هطاقسإ ىف أطوملا ةاور فلتخا اذكو . هريغل

 ناتياورلاو « ةنكاسلا نونلا دعب ةمومضم ةثلثمب شنيل مث امهريغلو « لعتفيل نذوب ليصألاو رذ ىبآل اذك ( رثتنيل مث )

 . ةراهطلاف فن الا فرط ىهو ةرثنلا كرح- اذإ رثئتساو رثتناو لجرلا رثت لاقي : ءارفلا لاق « اضيأ أطوملا باعصأل

 دقو . أطوملا ف كلذكو ه سيلو « دحاو ثيدح هنأ هقايس ىضتقاو « فنصملا هفطع اذكه ( ظقيتسا اذإو ) هَ
 أطوم ىف وه اذكو « اةرفم ىراخبلا خيش فسوي نب هللا دبع ةياور ىح أطوم نم جرختسملا ىف عل وبأ هجرخأ

 نبا قيرط نم لوألا ثيدحلا سم جرخأ اذكو « كلام ثيدح نم ليعامسالا هقرف اذكو « هريغو ديكب نب ىح
 ىري ناك ىراخبلا نأكف اذه ىلعو . دانزلا ىلأ نع نمحرلا دبع نب ةريغملا قيرط نم ىناثلاو « دانزلا ىنأ نع ةنييع

 نيكح ىلع لمتشا اذإ دحاولا ثيدحلا قيرفت زاوج ىرب اک « .دحاو قابس ىف امهدنس دحتا اذإ نيثيدحلا عمج زاوج

 هلوقل ليللا مونب دمحأ هصخو « مون لك بقع هوبحتساف روبمجاو ىعفاشلا همومعب ذخأ ( همون نم ) هلق . نيلقتسم

 اذإ ١ اهدانسإ اسم قاس دواد ىنآل ةياور ىفو . ليللا ف نوكي نأ تيبملا ةقيقح نال « هدب تناب د ثيدحلا رخآ ىف

 اذإ ١ اضيأ اهدانسإ لاسم قاس ةياور ىف ةناوع بالو « حيمص رخآ هجو نم ىذمرتلل اذكو « ليللا نم مكدحأ مات

 ركذلاب ليللا موت صخ الو «ليللا مونب راهنلا مون قاحلا ىضتقي ليلعتلا نكل « حبصي نيح ءوضولا ىلا مدحأ ماق

 نال « اراهت مان نم اهنم دشأ اليل مان نمل سمغلا ىف ةهاركلا لاقي نأ نكم : دنسملا حرش ىف ىمفارلا لاق . ةبلغلل

 ليللا مون ىف بوجولا ىلع دمحأ هلحو « بدنلا ىلع روهملا دنع مالا مث . ةداع هلوطل برقأ ليللا مون ىف لاتحالا
 دوادو قتحإ لاقو « ءاملا رضي مل هدب سمت ول هنأ ىلع اوقفتاو « راهنلا مون ىف هبابحتسا ةياور ىف هنعو « راهنلا نود

 ةنيرقلاو « ىدع نبا هجرخأ فيعض ثيدح هنکل « هتقاراب رمالا نم درو مي مه لدتسا.و « سجني ىرطلاو



 ءوضولا تانك 5 : €

 محلا اذه ىن ابوجو ىضتقيال كشلا نآل ؛ كشلا ىضتقي رمأب ليلعتلا روبمجا دنع بوجولا نع مالل ةفراصلا
 نم همايق دعب قاعملا نشلا نم مب هثوضوب بوجولا مدع ىلع ةناوع وبأ لدتساو . ةرابطلا لصال اباحصتسا

 حص هنأب بيجأو « مَ هريغب هصاصتخا ىضتقي « كدحأ » هلوق نأب بقءتو « سابع نبا ثيدح ىف قأيس اک مونلا
 اضيأو . زاوجلا نايبل هكرت نوكيو « ىلوأ مونلا دعب هبايحتساف ٠ ةظقيلا لاح ءانإلا ىف املاخدإ لبق هيدي لسغ هنع

 ‹ «تارم ثالث » ةياور ىفو « اثالث امهاسغيلف » امهريغو دواد أو لسمل تاياور ىف ثيدحلا اذه ىف لاق دقف

 حضي الف » دمحأ دنع ةريره ىبأ نع مامه ةياور ىف عقوو <« ةيبدنلا ىلع لد ةينيعلا ةساجنلا ريغ ىف ددعلاب دبيقتلاو

 نودب ةهاركلا لوزن الو هرك كرت نإو بحتسا لمف نأ انركذ ( هيزنتلل هيف ىهنلاو « اهلسغي ىتح ءوضولا ىف هدب
 امل مولا نم ماق نم قح هلك اذهو . اقافتا اهبلع دازام نود فكلا انه ديلاب دارملاو « ىعفاشلا هيلع صف ثالثلا

 , ديز نب هللا دبعو نامثع ثيدحل لعفلا هل بحتسيف ظةيقسملا امأ راك الا دنع خت وهو طرشلا موبفم هيلع لد

 الو هلعفي ناك هنأ ةريره بأ نع حيح دنسب روصنم نب ديعس ىور دقو « هيف ىہلا دورو مدعل كرا هركب الو

 نم امهريغو ةعزخ نباو لسمو « ( اهلخدي نأ لبق ) هلق . كلذ وحن ءاربلاو رمع نبا نع قأيسو « اسأب هكرتب ىري

 بترتيال لاخدإلا قلطم نال « لاغدإلا هباور نم دارملا ىف نيبأ ىهو « اهلسغي ىتح ءانإلا ىف هدب سمغي الف د قرط
 ( وضو ىف ) هلق . ءاملا هدب سمالت نأ ريغ نم ريغص ءاناب هنم فرتغاف عساو ءانإ ىف هدب لخدأ نكةهارك هيلع
 « ىرخأ قرط نم لسم ةياور ىهو « ءانإلا ىف د ىنيمشكلا ةياور فو « ءوضولل دعأ ىذلا ءانالا ىأ واولا حتفب

 لسغلا ءانإ هب قحليو « ءوضولا ءاناب كلذ صاصتخا رهاظلاو ٠ كشلا ىلع « هئوضو وأ هئانإ ىف د ةعزخ نبالو
 كلذ نع امف ىهنلا دورو مدعل ةهارك ريغ نم بابحتسالا ىف نكل « اسايق ةينآلا قاب اذكو « ةدايزو ءوضو هلال
 ىبنلا اهوانتي الف اهتساحن ريدقت ىلسع اهيف ديلا سمغب دسفت ال ىلا ضايحلاو كربلا ءانإلا ركذب جرخو . لعأ هللاو
 نال « ةساجنلا لاتحا كلذب مالا ىلع ثعابلا نأ ىلإ ءام] هيف : ىواضيبلا لاق ( مدحأ ناف ) هلق . لعأ هللاو
 هناف تاف طقس ىنلا مرحلا ثيدح ىف هلوق هلثمو « املج ال محلا توبث نأ ىلع لد ةلعب هبقعو اكح ركذ اذإ عراشلا

 لامتحا ىبنلا ةلع نأ هيف ( یدال ) هل ٠ امرع هنوك ىهو ىبلا ةلع ىلع هبنف ٠ هبييطت نع مهمل دعب ايبلم ثعبي
 ىرد نم نأ هموهفمو « اظقيتسم ناك ولو كلذ ىف كش نم قاحلإ هاضتقمو ءال وأ ءاملا ىف رثؤيام هدب تقال له
 راتخلا ىلع ابحتسم ابلسغ ناك ناو « ةهاركال نأ املاح ىلع ىهو ظقيتساف الثم ةقرخ اهياع فل نكه دب تناب نبأ
 ىلع ثيدحلا اذ لدتساو . نقيتمو كاش نيب قرفي ال  كلاك  دبعتلل كلذ ىف مالا نأب لاق نمو « ظقيتسملا ىف اك
 « ءاملا ىف رثؤت ةساجنلا نأ ىلعو . رهاظ وهو « ءاملا ىلع ةساجنلا دورو نيبو ةساجنلا ىلع ءاملا دورو نيب ةقرفتلا

 ريث ألا صوصخ ىلع لدي ال ريثأتلا قلطم نال « رظن هيف ريغتي مل نإو سيجنتلا رثؤت اهنوكن كل « حيحص وهو
 هنأ هدارمو « ديعلا قيقد نبا هلاق نونظملاب ةهاركلا نم دشأ نقيتملاب ةهاركلا نوكت نأ لمتحيف ٠ سيجنتلاب

 ىمفاشلا لاق « هدسج نم ىأ ( هدب تتاب نبأ ) هلق . ريغتلاب الإ سجني ال ءاملا نإ لوقي نم ىلع ةيعطق ةلالد هيف تسيل

 وأ ةرثب ىلع وأ لحما ىلع هدب فوطت نأ لمتحيف مان اذإ مهدحأ قرع اع رف ةراح مهدالب و نورمجتسي !وناك: هللا همحر

 « هيلع كلذ زاوجل مئانلا بوث لسغب سالا مزلتسي كلذ نأب ىجابلا ديلولا وبأ هبقعنو . كلذ ريغ رذق وأ ناويح مد

 صوب ىتح ءاملا ىف هبوث سمغ ديرب ال ظقيتسملا نأ وأ « لحما نود ديلا ىف قرعلا ناك اذإ ام ىلع لوح هناب بيجأو
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 لحم كلذل صاصتخا ال هنأ ىلع ليلدلاو . نيباوجلا ىوقأ اذهو « اهسمغ ىلا جاتحم هناف ديلا فالخ « .هلسضب

 نع ءاذحلا دلاخ نع ةبعش نع رفعج نب دمع نع ديل ولا نب دمحم قيرط نم هريغو ةم زخ نبا هاور ام رامجتسالا

 «هنم هلوق نود لسم ىف هلصأو « هنم هدب تتاب نيأ » هرخآ ىف لاق ثيدحلا اذه ىف ةريره ىبأ نع قيقش نب هللا دبع

 نإو « لسف رععج نب دم نع دارأ نإ : تلق . ديل ولا نب دم اهب درفت : قبمبلا لاقو « ةبعش اهب درفت : ىطقرادلا لاق

 ثيدحلا ىفو . هقيرط نم هدنم نبا هجرخأو « ةبعش نع دمصلا دبع هعبات : ىنطةرادلا لاق دقف « الف اقلطم دارأ

 لسغ بايحتساو « ا ماهفإلا لصح اذإ هنم ايحتسي امع ةيانكلاو « ةدابعلا ىف طايتحالاب لمعلاو « ةقيثولاب ذخألا

 نأ اهنم « دعب امف ىرخأ دئاوف موق هنم طبنتساو . ىلوأ اهنقيت دنعف اممهوت دنع ثلثتلاب انرمأ هلال اال ةساجنلا

 ءوضولا باجبإ اهنمو « ىناطخلا هلاق هيلع ةساجنلا رثأ ءاقب عم ةالصلا زاوج ىف ةصخرلاب صوصخ ءاجنتسالا عضوم

 « ةنييع نبا نع هحيمص ىف ةلاوع وب أ هاكح ركذلا سم نم ءوضولاب لوقي نم ةب وقت اهنمو « ربلا دبع نبا هلاق مونلا نم

 ةيعفاشلا نم لاصخلا بحاص “) ىناطخلا هلاق ءوضولا دارأ نمل هيف ديلا لاخداب المعتسم ريصبال ءاملا نم ليلقلا نأ اهنمو

 نيمدقلا ىلع 8 وا لسع بسا - ۷

 : لاقو رمع نب هَل دبع نع كهام نب فش وب نع رش ىبأ نع فاو وأ انثدح لاق ىسوم ازم ل ۴۳

 ىدانف . انلُجرأ ىلع مس راع “لا انتها دقو انك ردأف-. اهان' راس ةر ىف اذع ب ثوب لا فحم

 ش 50 وأ نير ٠ « رانلا نم باقألا ليو » هتوص لعأب

 ( ىسوم ىثدح ) هلو ٠ « نيمدقلا ىلع حسم الو, رذ وبأ دازو « رثكألل اذك ( نيلجرلا لغ باب ) هلو

 ناك ورمع نب هللا دبع نأ هرهاظو « اهانرفاس و ةعركةياور ىف داز ( ةرفس ىفنانع) هلق کذوبتلا وه ليعامسا نبا

 ةجح ىف الإ اققحم هللا دبعل كلذ عقب ملو « ةئيدملا ىلا كم نم تناك املأ لل ةياود ىف عقوو « ةرفسلا كلت ىف

 لمتحيو « ةنارعجلا نم لب ةكم نم ةنيدملا ىلا اف لب ىلا عجر ام نكل اهيف ناك دقف حتفلا ةوزغ امأ ظ عادولا

 حتفب ( انقهرأ ) هلق . هنم ابيرق وأ تقولا كلذ ىف تناك ورمع نب هللا دبع ةرج ناف ةيضقلا ةرمع نوكت نأ

 ؛ةيل وعم اب بوصنم رصعااو فاقلا ناكساب ةم رك ةباور ىفو . رذ ال اذدك ةيلعافلاب عوفرم « رصعلا هو فاقلاو ءاملا

 « نايشغلاو كاردإلا قاهرالا ىنعمو ء ةنكاس ةانثم اهدعب فاقلا عتفب ٠ انتقهرأ د ليصآلا ةءاور لوالا ىوقيو

 تقولا قاض لف  هعم اولصيف يقلب ىنلا مهقحلي نأ اعمط تقولا لوأ ىف ةالصلا اورخأ ةباحصلا نأك : لاطب نبا لاق

 ء الاتحا هلاق مهريخأت نم هركذام : تلق . مهلع ركن أف كلذ ىلع مهكردأف ٠ وغبسي مل مهتلجعلو ءوضولا ىلا اورداب

 اذإ ىح » ملسم ةباور هيلع لديو « ءاملا ىلا لوصولا ءاجرل وأ ربط ىلع مبنوكل اورخأ اونوكي نأ اضيأ لمتحمو

 ( الجرأ ىلع حسعو ) هلو . لاج مو اۇضوتف اهتقو لوخد برق ىأ « رصعلا دنع موق لجعت قیرطااب ءام انك

 ىف لاق اذ لف « لجرلا ضءب لسغ ىلع راصتقالا ببب ال حسملا ببسب ناك مهياع راكنالا نأ ىراخبلا هنم عزتنا

 حولت ضيب مهباقعأو مهلا انيهتناف » ملسم دارفأ ىفو « اهبلع قفتملا ةياورلا رهاظ اذهو « نيمدقلا ىلع مسءالو ةمجرتلا

 )١( فافخلا » ضايرلا طوطخم ىف «
 م ٣٤ج ١ * ىرابلا مم



 ءوضولا باتك + ۲۹٦

 ابيلع قفملا ةياورلا نكل « ميمعتلا كرت ىلع راكنإلا لمحو « حسملا ءازجاب لوقي نم اذهب كسمتف « ءاملا ام مل

 نيب اعمج لسغلا ءام ىأ « ءاملا اهمب مل » هلوق ىنعم نوكي نأ لمتحيف « ليوأتلاب املع ةباورلا هذه لمحتف حجرأ

 هبقع لسغي مل الجر ىأر ب ىنلا نأ هذع هللا يضر ةريره ىنأ نع لسم ةياور كلذ نم حرصأو . نيتياورلا

 ميمعتب مثرمأ ام : ىواحطلا لاقو . هيلع ةجح ثيدحلاو « بقعلا حسم بجوب ل حسملاب لات نف اضيأو . كلذ لاقف

 « لسغلا مزلتسي ال ممعتلا نأب رينملا نبا هبقعتو . لسغلا اهضرف نأ ىلع لد ةعمل امهنم قبي ال ىح نيلجرلا لسغ
 نأ مزاي الف لاجرلا ىلع ةعزوم لجرالاف عمجاب عمجا لباق ( انلجرأ ) هلق . لسغلا امضرف سيل و حسملاب معن سأر لاف

 هاورام اهربظأ : لاوقأ ىلع هانعم ىف فلتخاو ءاعد هلال ةركتلاب ءادتبالا زاج (ليو) هلو . لجرأ لجر لكل نوكي

 ضرفلل ايدؤم حساملا ناك ول : ةي زخ نبا لاق « منہج ىف داو ليو  اعوفرم ديعس ىبأ ثيدح نم هحيح ىف نابح نبا

 ( ملجرأو ) ةءارق رهاب اذخأ حسملا بجاولا نأ ةعيشلا نع فالخلا بتلك ام ىلا كاذب راشأو ءرانلاب دعوت امل

 ىف لاق دقو « هللا رمال نيبملا وهو هيلجر لسغ هنأ هئوضو ةفص ىف للي ىنلا نع رابخالا ترتاوت دقو « ضفخلاب

 لو » هللا هرمأ اک هيمدق لسغي مث 0 ءوضولا لضف ىف الوطم هريغو ةع زخ نبا هاور ىذلا ةسدع نب ورمع ثيدح

 لا < كلذ نع عوجرلا مهنع تد دقو 5 سنأو سابع ناو ىلع نع الإ كلذ فالخ ةباحصلا نم دحأ نع تبي

 ىعدأو . روصنم نب ديعس هأور < نيمدقلا لسغ ىل.ع هل هلأ لور تاك عجأ : ليل ىنأ نب نمحرلا دبع

 اهب قحتلي و دبعلل ماللاف كاذ ذا ةيئرملا ىأ ( باقعالل ) هلق . اعأ هللاو . خوسنم حسملا نأ مزح ناو ىواحطلا

 ليقو . اهلسغ ىف نيرصقملا باقعالا باحعأل ليو هانعم : ىوغبلا لاق مدقلا رخؤم بقعلاو « كلذ ىف اهكراشي ام

 راركتو « راكنإلاب توصلا عقدو « لهاجلا ميلعت ثيدحلا فو . هلسغ ىف رصق اذإ باقعلاب صتخم بقعلا نأ دارأ

 معلا باتك ىف مدقت اک مهفتل ةلأسملا

 لَو بلا نع مهنع هللا ضر - ديز نب هلا دبعو نابع هلاق . ءوضؤلا ىف ةّطَمْضلا ل اپ 4

 لوم نار نع دیر ”نب داطع ىنربخأ لاق ی رھا نع ٹی انربخأ لاق ناميَلا وبأ شو - 4

 ف "هتي لخدأ ٤ 2 تا ثالث ارك وئانإ نم هيدي ىلع غ رفأذ روض وب اعد َنامع ىأَر هنأ تان ن نع

 فسار سَم م ءال نيت را ىلإ هيدي و ثالث هج لدغ ٤ و یو شمس 7 « ٍءوضّولا

 سوم نم » لاقو اذه ىوضُو وم" اضاوتي هل ونلا تيار : لاق م ااا لْجر ل

 « دينا نم مدت ام هل هلا رفع ء هش اف تدع ال نيتك ر 0 ٤ اذه
 اتكرحت اذا هينيغ ىف ساعنلا ضمضم هنمو « كيرحتلا ةغالا ىف ةضمضملا لصأ ( ءوضولا ىف ةضمضملا باب ) هلو

 ءاملا عضي نأ هلكأف ىعرشلا ءوضولا ىف هانعم امأو « كيرحتو مفلا ىف ءاملا عضو ىف هلامعتسا رهتشا مث « ساعنلاب

 ال هنأ دارملا لعلو « بيجي وهو همجي الو هكيرحت طرتشي ال هنأ ةيعفاشلا نع روهشملاو « هجم مث هريدي مث مفلا ف

 هل ٠ ةرابطلا لئاوأ ىف هثيدح مدقت دق ( سابع نبا هلا هلو . أزجأ ليسب ىتح هكرت وأ هماتبا ول لب جملا نيعتي

 رك اسع نالو ‹ ىنهشثكلاو ليصالل اذك ( لجر لك لسغ مث )ەلۋ ابيرق هثيدح یتأیس ( ديز نب هللا ديعو )

 ت
 ٠ه و م ر ٠ 5-5 ص



 ضن ١6-١55 فيدحلا

 5 لسغل اب لجر لك ميمعت ديفت یهو هلبجر لك ىوخلاو لمتسالو « ةدمعلا بحاص اهدمتعا ىلا ىهو هيلجر اتلك ۰

 نأ لمت : مهضعب لاقو « ابيرق هثحابم تمدقت ( ثّدحي ال ) هل . لوألا نعم یهو ةينثتلاب هيلجر ةخسن ىفو

 رفغ ) هلق . كليف ريكتيف ليغتي نأ هيشخ ةيرزم هسفنل ىر ال ناب بجعلا كرت وأ « صالخإلا كلذي دارملا نوكي

 نم قايسلا اذه ىف نأ الإ « هثحابم تمدقت دقو « لوعفيلا ءانبلا ىلع ءهل رفغ » هريغلو « لمتسال اذك ( هل هتلا

 اذه نولوقي انؤاملع ناك : ىرهرلا لات د سنويا ةباود ىف ملم داذو « قلي ىنلا لعف ىلا ءوضولا ةفص عفر ةدايزلا

 حسم باب ىف قیس اک سأرلا حسم ثيلثت ىري ال نم اذهب كمت دقو « «ةالصلل دحأ هب أضوتب ام غبسأ ءوضولا

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةرم سأرلا

 أطوت اذإ متاحا حضوم لغ يربي "نبا ناكو . باقعألا لسع ساپ - ۹
 7. a 2 و 5 س 5

 ناکو - ةريره با لادا "نب دم انثدح لاق بش انثدح لاق سايإ ىبأ نب مدا شو - اذ

 7 5 8 1 9 0 ۳ رن رت س

 « راثلا نم باقغألل لیو » لاق مياقل ابأ ناف « ةوضأولا اوغيشأ : لاق  ةربطلا نم َنْوْضَوَتَ سانلاو انب رك

اخ كرح أضوت اذا ناك هنأ هنع دلاخ نع مشه نع ةبيش ىلأ نبأ یورو « هنع نوميم نب ىدبم نع
 نادانسالاو « همت

ر بأ نع هجام نبا فو < كي رحتلاب هتحت ام ىلإ ءاملا لصي ثيح اعساو ناك هنأ ىلع لمحيف « ناحيمص
 اعوفرم عفا

 نم ةيلاح واولا ( ناكو ) هلق . صحا یا إلا ال ىندملا حملا وه ( دايز نب دم ) هلق . فيعض دائساب هوحن

 هلق ٠ هنم ربطتلل دعملا ءانإلا ىه يلا رسكب ( ةربطملا ) هل . رب لعاف نم لاح نؤضوتي سانلاو « تعم لوعفم

 ركذ هيف ( مساقلا ابأ ناف ) هلق . ماع ىشخو اريصقت مهنم ىأر هنأكو <« اواكأ ىأ ةزمحلا حتفب ( اوغبسأ )

 نوكيل هب ىفيام ىلع لدتسي ملاعلا نأ هيفو 2 سخا ةلاسرلا فصوب هركذو ؛ نسح وهو هتينكب لَ هللا لوسر

 هللا دبع ثيدح ىف مدقت اک بيسلا ةروصا رکن لاب تصخ اإ و « باقعآلا حرش مدقت دقو « هعماس سفن ىف عقوأ

 نم هريغو مك احلا فو . ابغابسإ ىف لهاستلا لصح دق ىلا ءاضعألا عيمج نم اهانعم ىف ام اهب قحتلف ‹ ورع نبا

 ىف نيريس نبا رثأ ةسجرتلا ف ركذ اذهلو « رانلا نم مادقالا نوطب و باقعالل ليو , ثراحلا نب هللا دبع ثيدح

 لعأ هللاو . اقيض ناك اذإ ءاملا هيلا لصي ال دق هنالل متاخلا عضوم هلسغ

 نيلعتلا ىلع سعب الو « نيالا ىف نيلْجَعلا لت تت

 لاق هنأ رج 7 دیبع ف یا ديعس نع كالام ان ربخا لاق فو نب هلا دبع انشد 55

ه امو : لاق . اهعنْسَي كب امسأ نم ًادَحأ أ ل برأ عت كبَر « نحر دبم اب ب : رمت نب هللا دم
 نإ اي ى

 غب كتيأرو « ةيتيشسلا لامتلا بلت كنيأ رو « نيينركملا الإ ناكرألا 2 مع ال كتير : لاق ؟ عرج

 . لاق . ةيوزتلا موب تراكى تح تنأ ليم مو لالملا اؤر اذإ سالا لهأ ةكمب تنك اذإ كتيأرو ةرْفصاإب

 أر ىناف ةلا لالا ااو . نالا ك م هل ا و ا عر لك
 لوسر ةتيأر ىناف ةيتبسلا لاعنلا امأو . نييناميلا الإ سَم يي هلا لوسر َرأ مل يناف ناكر ألا ا٠أ : هللا دبع



 ءوضولا باتك - ۽ ٣۹۸
 للا لوسر تبار ىناف ۃرفصاا امو . اہل | نأ بح انأف ءامف ضوتب و ”رش اهمف سیل ىتلا لعنلا سبا كل لا 1 ت ر 2 e 7 ےے94 و 3 4 7 0 ا 2 ر ااک ر
 هتاحار هب ثعبذت یتح لهم الكم هلل لوسر را ل ىلاذ لالهإلا امأو . اهب غيصأ نأ بجا ااف اهم ”ممصي ام ص 1 0 a م 2 تالص ملا م * 8 هس وو + عر 4 +. مو اس اا

 [ همها ‹ ۲4 ‹ ۱1۰۹ عادم” , 1۱4 : ىف هفارطأ 37 ثيدحلا ]

 هلوق نم ذوخأم وه امن إو كلذب حرصت هركذ ىذلا ثيدحلا ىف سيل ( نيلعنلا ىف نيلجرلا لسغ باب ) هلق
 . املع لاقل حسملا ديرأ ولو « لسغلا ىلع لدي « اهيف د هلوق نالو « لسفلا وه ءوضولا ىف لصألا نآل ءاهيف أضوتي »
 هريغو ىلع نع ىور ام ىلا كاذب راشأو « نيفخلا ىف أي امهيلع حسملاب ىنتكي ال ىأ ( نياعنلا ىلع حسم الو) هلق
 هريغو دواد وبأأ هجرخأ عوفرم ثيدح كلذ ىف ىورو « اولص مث .وضولا ىف مملامن ىلع اوحسم مهنأ ةباحصلا نم
 مدع ىلع ىواحطلا لدتساو « ةمئالا نم هريغو ىدهم نب نحرلا دبع هفعض نكل ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم
 نالعنلا كلذك.ؤ : لق « امييلع ”ىرحي ال حسملا نأ نامدقلا ودبت ىح اقرخ اذإ نيفخلا نأ ىلع عامجإلاب ءازجإلا
 عضوم اذه سيل و « روكذملا عامجالا لقن ىف عزانم هنکل « حبس لالدتسا وهو . ىهتنا . نيمدقلا ناديفي ال امهنال
 افطغ ( كلجرأو إل ىلامت هلوقب حسملاب نتتكا نم كسم دقف : اهنم صخلم ىلا ريشن نكلو « ةلأسملا هذه طسب
 ةفيعض ةياور ىف سابع نبا نع كح « نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج اهرهاظ ىلا بهذف ( مكسوءرب اوحسمأ و زإ ىلع
 وأ لسغلا بجاولا ىرصبلا نسحلا نعو . ةعيشلا لوق وهو « ةداتقو ىعشلاو ةمركع نعو « هفالخ هنع تباثلاو
 لعق نم اهريغو ةروكذملا ةحيحصلا ثيداحألا رولا ةجحو « امهنيب عملا بحي رهاظلا لهأ ضعب نعو « حسملا
 ليقو « كيدي ىلع افطع بصتلاب كلجرأو *ىرق هنأ اهنم ةبوجأب ةبآلا نع اوباجأو « دارملل نايب هناف مقلب ىنلا
 ةيعورشمل لوم ةبآلا ىف حسملا ليقو . بصنلاب ( ريطلاو همم ىبوأ لابج اي إل هلوقك مكسوءرب لحم ىلع فوطعم
 ىبرعلا نب ركبوبأ كلذ ررقو « نيلجرلا لسغ ىلع بصنلا ةءارقو نيفخلا حسم ىلع رجلا ةءارق اوامخ نيفحلا ىلع حسملا
 امه لمعلا نكمأ نإ هنأ ضراعتلا هرهاظ ابف حلاو , رهاظ ضراعت نيت ءارقلا نيب : هصخلم ام لاقف انسح اريرقت
 ىلا ىدؤي هلال ةدحاو ةلاح ىف دحاو وضع ىف حسملاو لسغلا نيب عما قأتي الو « نكمملا ردقلاب لمع الإو ءبجو
 نيب اقيفوت نيلاح ىف امهب لمعي نأ قبف « راركشلا ىضتقي ال قلطملا مالا « حسملا نمضتي لسغلا نآل حسملا راركتت
 علف اهيلع ءاملا بص ةرثكل ةنظم اهلل ةحوسمملا سوءرلا ىلع تفطع ام] ليقو . نكمملا ردقلاب المعو نيئءارقلا
 الف ةصخر حسملا نال (نيبعكلا ىلا إل هلوق دارملا اذه ىلع لديو . ةقيقح حسمت اهنأ دارملا سيل و« تفطع فارسإلا
 ةبيتق نبأ و ىوغللا ديز وب أ هركذ « أضوت نمل هفارطأ حسم لاقي « فيفخلا لسغلا ىلع قلطي حملا نالو « ةياغلاب ديقي

 ةيمأ ىنب ىلوم ىكملا هيقفلا جرج نبا نيبو هنيب سیلو « مت ىنب لوم دم وه ( حيرج نب دیبع ) هل . امصديغو
 ‹ كلذك سيل و همع اذه نأ نظي دقف حرج نب زيزعلا دبع نب كاملا دبع وه هيقفلا نأ ةمدقملا ىف مدقت دقو « بسن
 ىأ (اعبدأ ) هلق ٠ ةدحاو ةقبط نم نايعبات ادبعسو اديبع نال نارقالا ةياور هيفو « نويندم هلك دانسالا اذهو
 قايسلا نم رهاظلاو « مهضعب دارملاو قب هللا لوسر باحصأ ىأ ( كباحصأ نم ادحأ دأ م) هلق . لاصخ عبرأ

 ةعمتجب كريغ نوعنصي ال هدارم نوكي نأ لمتح : ىرزاملا لاقو . ديبع مآر نم هديغ نود ركذ امي رمع نبا دارفنا
 ممآر نيذلا ةباحصلا نم ربع نبا ريغ نأ هرهاظو « ةمبرآلا ةبعكلا ناكرأ يأ ( ناكرألا ) هلق . اهضعب عنصي ناك نإو



 ۳۹۹ ۱۹۷-۱۹۸ ثيدحلا
 نإ جحلا ىف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ىنأيسو « ريبزلا نباو ةبواعم نع كلذ حص دقو « اهلك ناکر الا نوباتسی اوناک ديبع

 ليقو « بيذهتلا ىف هلاق قلحلا وهو تبسلا نم ةقتشم « اهيف رعش ال ىلا ىه ةلمبملا رسكب ( ةيتبسلا) هلق . ىلاعت هللا ءاش

 ىورملا لاقو « ىهتنملا بحاص هلاق هب غبدب تبن وهو هلوأ مضي تبسلاب ليقو « ظرقلاب غوبدملا رقبلا دلج تبسلا

 ىحو ةدحوملا ضب ( غبصت ) هلق . ةنيل ىأ ةتبسنم ةبطر لاقي « هب تنال ىأ غابدلاب تتبسنا اهنا ةيليس اهل ليق

 سابللا باك ىف فنصملا هركذ ثوح كلذ ىلع مالكلا ىتأي ؟ رعشلا وأ بوثلا غبص دارملا لهو « اهرسكو اهحتف

 تنأ لمت لو ) هِلِق ٠ ةجحلا ىذ لوأ نم ةيبلثلاب مهتاوصأ اوعفر ىأ ( سانلا لأ ) هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ

 نم نيبتو . ذئنيح تنأ لهتف هدارمو « ةجحلا ىذ نم نماثلا ىأ ( ةيورتلا موب ) نوكي ىتح مسملو ( ناك ىتح

 ءاش نإ جحلا ىف اضيأ ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ىتأيسو « ىنم ىلا ادصاق بكري ىح لہ ال ناك هنأ رمع نبا باوج

 هلق . ربع نب هللا دبع هل لاقف ١ سابللا ف فنصملل و . ديبعل ابيحم رمع نبا ىأ ( هللا دبع لاق ) هلق . ىلاعت هللا
 هل . ابيلغت نام دوسالل ليقو « افصلا ةلباةم نم هتماسي ىذلاو دوسألا نكرلا امهم دارملاو نامب ةينثت ( نييناعلا )
 ىف تييدحلا اذه لع مالكا قاب ىأسو « اهلبق ىلاك «بحأ ا0اف : نيقابلاو ىنيدشكللو ( غبصأ نأ بحأ ىلاف)
 ىلاعت هللا ءاش نإ سابا باتک

 لشغلاو ءوضارلا ىف نمل باب م١
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 هلك دانسالاو . ءاذحلا وه دعو اع اوم ( ليا ر لق نيملاب ءادتبالا ىأ ( نميثلا باب ) هلق

 ءاش نإ زئانجلا باك ىف هقبقحن قايس اک مالسلا املع بنيز هتتبا لسغ ةفص ىف ىأ ( لسغ ف ) هلق ٠ نوب رصب

 نيب كرتشم ظفل وه ذإ « نميتلا هبجعي » ةشئاع لوقب دارا هم نيبيل افرط ثيدحلا نم فنصملا دروأو . ىلاعت هللا

 هلق . لوألا روبطلاب دارملا نأ ةيطع مأ ثيدح نابف « نيهلا دصقو كربتلاو نيملاب ءىثلا ىطاعتو نيملاب ءادتبالا

 نيعباتلا رابك نم وهو « همسا نم رك أ هتينكي روهشم ءاثعشلا بأ ىفوكلا فراح ا دوسأ نب ميلس وه (ىبأ تعم )

 ( نميتلا هبجعي ناك ) هلق . نيعباتلا عابتأ رابكن م امهو نانيرق ةبعشو ثءشأ نأ اک نانيرق امهف قورسم هخيشك
 ةبعش نع برح نب ناملس نع ةالصلا ف فنصملا دازو . ةنجلا لهأ نيملا باحصأ ذإ نسحلا لأفلا بح ناك هنال لبق

 ليجرت ىأ ( هلجرتو ) هلعن سيل ىأ ( هلعنت ىف ) هلق . عنام عنمب مل ام كلذ ىلع ةظفاحلا ىلع هبنف « عاطتسا ام »
 « ضيقنملا دم و رئاثلا لسريو نيليل نهد وأ ءام هطشم اذإ هرعش لجر : قراشملا ىف لاق « هنهدو هح رست وهو هرعش

 ىو ءواو ريغب ةاورلا نم كلل اذك ( هلک هنآش ىف) هلو . هكاوسو ةبعش نع ميهاربإ نب سم نع دواد وبأ داز



 ءوضولا باتك د ۽ ۷۰

 لوخد نال « صوصخم ماعوه : نيدلا ىنت خيشلا لاق ؛ ةدمعلا بح اص اهدمتءا ىتلا ىهو واولا تايناب تقولا ىبأ ةياوز
 « ميمعتلا ىلع لدي < هلك د هلوقب «نأشلا ١ ديكأتو . ىهتنا داسيلاب اممف أدبي امهوحنو دجسملا نم جورخلاو ءالخلا

 لاعفالا نم سيل رسايتلا هيف بحتسي امو « ادوصقم العف ناك ام نأشلا ةقيقح لاقي نأ نكميف زاجلا عفرب ديكأتلا نال

 هنأش ىف» هلوقف امطاقسا ىلع امأو « واولا تابثإ ريدقت ىلع هلك اذهو  ةدوصقم ريغ امإو كورت امإ ىه لب ةدوصقم لا

 ىف الو ارضح الو ارفس كلذ كرتي ال ىأ «لا هلعنت ىف نميتلا هلك هنأش ىف هبجعي ىأ نميتلاب ال هبجعيب قلعتم « هلك

 ركذ هنأکو : لاق . لماعلا ةداعاب « هلعنت ىف » هلوق نم لدم « هنأش ىف ه هلوق ىيطلا لاقو . كلذ وحنو هلغش الو هغارف
 ءاضعألا عيج ىلع هبن هنأكف « ةدابعلا باوبأ حاتفم هنوكل روهطلاو سأرلاب هقلعتل لجرتلاو لجرلاب هقلعتل لعنتلا
 « حلا هلعنت ىف » هلوق ىلع < هلک هنأش ىف ه هلوق ميدقتب ملسم ةباور ىف عقوو : تلق . لكلا نم لكلا لدبك نوكيف
 قبرط نم ةمعطآلا ىف فنصملا نيب نكل « انه دراولا قايسلا رهاظ ىلع ىنبم هانمدقام عيجو « ىيطلا حرش اهلعو
 هلوق ىلع ةراتو « هلك هنأش ىف » هلوق ىلع ارصتقم ةرات هب ثدحم ناك هخيش ثعشأ نأ ةبعش نع كرابملا نب هللا دبع

 ىلعف « ىرخأ هئييتو ةرات هلمجت تناك اضيأ ةشئاع نأ ةبعش نع ردنغ قيرط نم ليعامسالا دازو « خلا هلعنت ىف د
 نم هجام نباو صوحألا ىنأ قيرط نم لسم ةءاور هديؤيو « هريغو لعنتلا نم ركذ ام ثيدحلا لصأ نوكي اذه

 نم « هلك هنأش ىف » ىلع ةرصتقملا ةباورلا نأكو « « هلك هنأش ىف ه هلوق نودب ثعشأ نع امهالك ديبع نب وربع قيرط
 ةياود فو « هلعنت ةئيه ىأ نيعلا ناكساو نونلا حتفب « هلعلو هروبط ىف 1 مسمل ةباور ىف عقوو « ىنعملاب ةياورلا

 لسغلاو لسجرتلا ىف نم الا سأرلا قشب ةءادبلا بابحتسا ثيدحلا ىفو . نيعلا حتفب « هلعنو » راسم ىف ناهام نبا

 ءادتبالا تبث دقو « نييزتلاو ةدابعلا باب نم وه لب رسيالاب هيف أدبيف ةلازإلا باب نم وه لاقي الو « قلحلاو

 ديلاب ةءادبلا هيفو ىرسيلاب اهتلازإ فو لعنتلا ىف ىنملا لجرلاب ةءادبلا هيفو « ابرق ىتأيس اک قلحلا ىف نم آلا قشلاب

 ىو مامإلا نيم نغ ةالصلا بابحتسا ىلع هب لدتساو . لسغلا ىف نمالا قشلابو ٠ لدجرلا اذكو ءوضولا ىف ىلا

 عرشلا ةدعاق : ىوونلا لاق ٠ اهلك عضاوملا هذه ىف فنصملا هدروأ دقو « نيملاب برشلاو لكالا فو دجسملا ةنميم

 . سايتلا هيف بحتسا امهدضب ناكامو « نييزتلاو ميركسشلا باب نم ناك ام لكى نيعلاب هءادبلا بابحتسا ةرمتسملا
 ءابلعلاب هدارمو . ىنا هوؤضو متو لضفلا هتاف اهفااخ نم ةئس ءوضولا ىف نيهلا ميدقت نأ ىلع ءابلعلا عمجأو : لاق

 هلوق نم مزال كلذ نأ نظ هنأكو « ىعفاشلل هبسنف مهنم ىضئرملا طلغو « بوجولا ةعيشلا بهذف الإو « ةئسلا لهأ
 ظفل ىف اعمج امهالو « دحاولا وضعلا ةلزنم امه:أل نيلجرلا ىف الو نيديلا ىف كاذب لقب مل هنكل « بيترتلا بوجوب

 ءاملا نأب محلوق عم « ىرخأ دي ىلإ دي نم لقتنا اذإ لامعتسالاب ءاملا ىلع مهمكح هباحعأ ىلع لكشي نكل . نآرقلا
 ءوضو ةفص ىف دحأ لقني مل هنأب بيترتلا بوجو ىلع مم الدتسا فو « الءعتسم ىمسي ال وضملا ىلع اددرتم مادام

 ديرجتلاو ىنارمعلا نايبلا ىف عقوو . ىلا ىلع ىرسيلا مدق هنأ دحأ لقني ل كلذكو « اسكتم أضوت هنأ هلي ىنلا

 دحأ نأ مونام ىعفارلا مالك ىو . ةعيشلا نم فيحصت وهو « ةعبسلا ءابقفلا ىلا بوجولاب لوقلا ةبسن ىجين دنبلل

 افالخ بوجولا مدع ىف معن ال : ىتخملا ف قفوملا خيشلا لاق لب هنع كلذ فرعي الو « هوجو لاق



 ثيدحلا ١١4 1

 ةالصلا تآاح اذإ ءوضولا سامتلا بيسساب - ۳٣
 ي ام ١ هے م 1 ري و

 مكيتلا لزف ؛ دحوي مف داما سوتلاف حبلا ترض : ةشئاع تلاقو

 سنأ نع ا یا ن هلل رلبع نب اا نع الام ا : لاق فسو ن هلل دبع اشو - وو

 وسر ىتأف «هودجت لف ءوضّلا سانلا سمتلاف « رمتلا ةالص تناحو يقلب هلا لوسر تيأر : لاق هنأ كلام نب

 ءال تيرا لاق هتم او ر نأ ساناا ماو هدب الا كلذ ق و نأ لور مضوف موضرو هلل هللا

 3 رخآ دنع نما 8 ون تح < هعباصأ تحن نم مبني
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 ( ةالصلا ) تبرق ىأ ةلممم اب ( تناح اذا ) ءوضولل ءال ا بلط ىأ واولا حتفب ( ءوضولا ساقلا باب ) هلق

 باتكىف یتأیسو مميتلا ةآ لوزا ةصق ىف اهثيدح نم فرط اذه (ةشئاع تلاقو) هلق . هيف عقوت ىذلا اهتقو دارملاو

 لوصوم وهو « اهنع هبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع ثراحلا نب ورمع ظفلب انه هقاسو « ىلاعت هللا ءاش نإ مميتلا

 نال تقولا لوخد لبق ريهطتلل ءاملا بلط بحي ال هنأ ىلع لالدسالا دارأ : ريثملا نبا لاق « ةدئاملا ريسفت ىف هدنع

 . ءاوسقلاف د ىنيمشكللو « لوعفملل ءانبلا ىلع مضل اب ( سّقلاف) هلق . ذاوجلا ىلع لدف ريخأتلا مهياع ركتي ملتي ىنلا

 أضوتي ىذلا ءالا ىأ واولا حتفب ( ءوضولا ) هوك . دق ريدقب لاحلل واولاو « تناحو » ین مشکللد (ناحو ) هلو

 نيب و « لوعفملل ءانبلا ىلع مضلاب ( أف ) هلا . ريمضلا ةدايدب « هودحي ملف د ىنيمشكللو ( اودج ملف ) هلق . هب

 ءام هيف ءاناب ىأ حتفلاب ( ءوضو ) هل ٠ ةسيدملاب قوس وهو ءاروزلاب ناك كلذ نأ ةداتق ةباور ىف فنصملا

 مضف هفك هيف الاب طبي نأ رغصف « ريسي ءام هيف حدقب لجر ءاخ » كرابملا نبا ةياور ىف عقوو < هب أضوتيل

 ذو<و ةدحوملا مذو هلوأ حتفب ( عيني ) هلق . بضخلا نم ءوضولا باب ىف ةيتألا ديمح ةياور ىف هوحنو « « هعباصأ

 لوق . ىلاعت هللا ءاش نإ ابعوتسم ةوبنلا تامالع باتسک ىف ثيدحلا اذه دئاوف ىلع مالك لا ىتأيسو « اهحتفو اهرسك

 داع نذلا اض قد ساثلا اهو ىأ ١ نامل فو جيددتلا ىح ىتامركلا لاق ( مهرخآ دنع نم اۇضوت یح )

 نأ ىضتقت ةغلابملا نك ةصاخلا ةيفرظلل تناك نأو دنع نال ىف ىع دنعو : لاق < مهعيمج نع ةءانك وهو مرخأ

 ىلإ ةبونلا تلصو ىت> موقلا أضوت ىنعملا : ىميتلا لاتو . مهرخآ ىف مه نيذلا : لاق هنأكف « ةيفرظلا قلطمل ن وک

 نأ ذنوجب ال ىلا نإ مث : لاق « ةذاش ا نامل ةبقعاو . ةغل ىهو ىلإ ىن انه نم : ىوونلا لاقو . رخالا

 ٠ ىلإ » نأ نم ىلامركلا هلات ام نكل <« ريخالا لخدي ال نأ ىميتلا لاق ام ىلعو هيلع مزايو « دنع ىلع لخدت
 . ةدئاز دنع : لأقي نأ نكمي ىوون هيجوت ىلعو « ىلا نعم تعقو اذإ « نم » ىف هلثم مزاي الدنع ىلع لخدت ال

 فارتغا نأ هفو . هئوضو نع لضف هلام ىف نكنمل ةرورضلا دنع ةعورشم ةاساوملا نأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفو

 ءانإلا اهلاخدإ لبق ديلا لسغب رمالا نأ ىلع ىعفاشلا هب لدتساو « المعت.سم ءاملا .ريصي ال ليلقلا ءاملا نم ءىضوتملا

 الإ ٠ ةباحصلا نم عمج هدهش  ءاملأ عبن ثيدح ىنعي ۔ ثيدحلا اذه : لاطب نبا لاق : ( هيبذت ) . محال بدن رمأ



 فذ
 ءوضولا باتك- ۽

 هذه : ضايع ىضاقلا لاق دقو . لاق اذك. دنسلا ولع سانلا بلطلو هرمع لوطل كلذو سنأ قيرط نم الإ وري مل هنأ
 نع رثؤي ل لب « ةباحصلا نم ةلمج نع الصتم ةفاكلا نع ريفغلا مجلا نع.تاقثلا نم ريثكلا ددعلا اهاور ةصقلا

 اذه رر>لسو . توافتلا نم نيمالك لا نيب مک رظناف . ىبتا هتازجعم نم ىعطقلاب قحتلم وف كلذ راكنإ مهنم دحأ

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةوبنلا تامالع باتك ىف عضوملا

 طويلا هن e نأ ًامأب هب یر . ال ءاطع ناکو . ناسنإالا ” مش هب لسد ىذلا ءالا ساپ - ٣

 al ةريغ وضو هل س ل ءانإ ىف لَو اذإ : ئهزا لاقو دجسملا ىف اهرم و بالكلا روسو . ”لابحلاو

 « ل ىش نم شتا ىو . الام OS ءام اود 3 ىلاعت هلا لوقي « هنيعب هقفلا اذه : نايفس لاقو

 ”مينَيو هب أضوتَي

 نال « ةراهطلا هلكح نأ ىلا فنصملا راشأ . « نانالا رعش هب لسي ىذلا ه ءاملا كح ىأ ( 4 ) ەل
 ىف كلذ بنج هللا ىنلا نأ لقني ملو « هتافالع ءاملا سجنتل اج ناك ولف « هرعش نم هلسغ ءام ىف عقي دق لستغملا

 لوق وهو « هترابط ىلع لدف هضعب .رئانت ىلا ابلاغ ىضفي كلذو « أيس اک هرعش لوصأ لل ناک لب « هلاستغا

 ة-ةبرط یهو هب امصأ نم ةعامج هحمصو اضيأ ديدجلا ىف هيلع صن و « ميدقلا ىف ىعفاشلا هلاق اذكو ‹ ءاسلعلا روج

 نم هركذ امب هتراهط ىلع فنصملا لدتساو « نييقارعلا ةقيرط ىهو هسيجنتب لوقلا ةعاج ححصو « نييناسارخلا

 نأب امهريغو ىناطخلاو رذنملا نبا هضقن و « هريغ هيلع ساقيال مركم لَم ىنلا رعش نأب بقعتو « عوفرملا ثيدحلا

 ةشئاع نأب ىلا ةرارط ىلع جتح ال نأ كلذب لئاقلا مزايو : اولاق < ير الإ تيثتال ةيصوصخلا

 ىف نيفلكملا عيمج مكح هکح نأ قحلاو « هريغ ىلع ساقي الف رهاط هينم هل لاقي نأ ناكمإل مب هب ون نم ةكرفت تناك
 ‹ هصئاصخ ىف كلذ مالا دعو هتالضف ةراوط ىلع ةلدالا ترثاكت دقو « ليلدب صخ ابف الإ ةيفيلكتلا ماكحالا

 « ةرابطلاب لوقلا ىلع مهتمتأ نيب مالا رقتسا دةف كلذ فلاخي ام ةيعفاشلا نم ريشك بتنك ىف عقو ام ىلا تفتلي الف

 ةاحلا هلت له رعشلا نأ ىلع ىنبم فالتخا هيفف ىذملا لوك الا ريغ ناويحلا رعش امأ « ىدألا رعش ىف هلك اذهو
 نبا لدتساو « هفالخ ىلا ءابلعلا روج بهذو « توملاب سجني هنأ ةيعفاشلا دنع حصالاف ءال وأ توملاب سجنيف

 « ةيح ىهو ةاشلا نم زج ام ةرابط ىلع اوعمجأ مهنأب لاصفنالاب الو توملاب سجني الف ةايحلا هلحت ال هنأ ىلع رذنملا

 ةيوسنلا ىلعو « اهئازجأ نم هريغو رعشلا نيب ةقرفتلا ىلع كلذ لدف « ةيح ىهو اهءاضعأ نم عطقي ام ةساحن ىلعو
 : ع ابك أ مرح ام » ةئوميم ةاش ىف مقل هلوق ىف ةنسلا حرش ىف ىوغبلا لاقو . لعأ هاو لاصفنالاو توملا یل اح نيب

 شير ىلع مالكلا قأيسو . ها هب عافتنالا مرح ال هتيملا ءازجأ نم لكؤيام ادع ام نأ ىلا بهذ نمل هب لدتسي

 نب دم هلصو قيلعتلا اذه ( ءاطع ناكو ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم درفم باب ىف اهمظعو ةتيملا

 سانلا روعشب عافتنالاب اسأب ىربال ناكهنأ حابر ییا نبا وهو ءاطع ىلا حيحص دنسب ةكم رابخأ ىف یہک افلا قع
 ام ىأ بالكلا رؤس بابو ريدقتلاو « ءاملا » هلوق ىلع افطع رجلاب وه ( بالكلا دؤسو )هلق ٠ ى قلحت ىلا ٠

 دجسملا ىف هلوق دعب خسنلا ضعب ىفو . هترابطب لوقي هنأ فندملا فرصت نم رهاظلاو . ةيقبلا رؤسلاو ؟ هكح

 بابلا اذه ىف فنصملا عمج ( بلكلا غل واذا ىرهزلا لاقو ) هلو . لعافلا ىلا ردصملا ةفاضإ نم وهو ءابلكأو »



 ١9 - YY ۱۷۱ ثيدحلا

 اهرثأو ةيناثلاب ىث مث « ابعم اهرثأو ىلوالا ةمجرتلا ركذف « بلكلا روسو ىدألا رعش ركح امهو نيتل أسم نيب
 نب ديلولا هاور اذه ىرهزلا لوقو . ةناثلا ةلدأب ىث مث « عوفرملا ثيدحلا نم ىلوالا ليلد ىلا عجر مث « اعم

 : لاق « هريغ ءام اودح ملف بلكه يف خلو ءان ىف ىرهزلا تعم » هظفلو هنع هريغو ىعازوالا نع هفنصم ىف لسم

 نهذلا ىلا ردابتملا ( نايفس لاقو ) هلو . حيحص دنسب هقيرط نم ديبملا ىف ربلا دبع نبا هجرخأو « « هب أضوتي
 سم نب ديل ولا ناف « ىروثلا انه هب دارملا نكل ٠ ىروثلا نود ىرهزلا نع ةياورلاب طورعم هنوكل ةنييع نبا هنأ

 ءىش هلوق دعب دازو ‹ هركذف .. هئيعب هقفلا اذه هتلاو لاقف ىروثلا نامفسل كلذ تركذف : هلوقب اذه ىرهزلا رثأ بقع

 اودجت لق رب ىلاعت هلوق اهنمضن ىتلا یهو « اهقف مومملا ةلالدب ذخآلا ىروثلا یمسف « « مميقيو هب أضوتي نأ ىرأف »

 نيب هيلع قفتم قفتم ريغ هيف بلكلا غولوب ءاملا سيجنتو « ليلدب الإ صخ الو معتق ىلا قايس ىف ة ةركن اهتوكل ( ءام

 لدي هريغ دحب مل اذإ هب وضوتلا زاوج هطارتشا ناب ليعامسإلا هبقعتو . اطايتحا مميتلا هيأر نم دازو . معلا لهآ

 فلتخ مل ام هريغ لامتسا نأ دارملا نأب جاوا: هريغ دوجو عم هب ٌوضوتلا زوج رهاظلا نال « هدنع هسيجنت ىلع

 ءوضولا دعب مميتلاب نايفس ايتف امأ و « مميتلا ىلا هتراهط دقتعي وهو  هنع لدعي الف هريغ دحب مل اذ امأف < ىلوأ هيف

  نوكي نأ هلامعتسا نم مزاي هنأب بقعت دقو « ةدابعلل طاتحاف فالتخالا لجأ نم هيف كوكشم ءام هنأ ىأر هنآللف هب

 مث ءاملا كلذ قيري نأ ىلوآلا : ةمآألا ضعب لاق !ذهلو « هترابط ىف اكوكشم هلامعتساب ريصيف كش الب ارهاط هدسج

 لوقي : نايفس لوق ةباكح ىف ىزورملا ديز بأ نع ىبباقلا نسحلا ىبأ ةياور ىف عقو : ( هيبنت ) . ملعأ هللاو ميني
 € اودجت مف ١ تاياورلا قاب ىفو « ىراخبلا ىلع جرختسملا ىف يمن وبأ هاكح اذكو « ءام اودج مل ناف ىلاعت هللا

 : لاق  نايفس ىلا هدانساب ىنعي  ىضاقلا ليعامسال ماكحالا ىف كلذ تبث دقو : ىبباقلا لاقو ..ةوالتلل قفاوملا وهو

 رج ىذلا وه اذه نأكو « كلذ زاوج ىرب ناكو ىنعملاب هاكح ىروثلا لعل : تلق . كاذب أرق نم فرعأ امو

 ىلاعت هللا ءاش نإ یتایس اک ممیتلا باتكى ف ةرابعلا هذه لث ىتأي نأ فنصملا

 دنع ٠ ”تلق : لاق نیرو نب نع ا نع ليا رسإ انادح لاق ليعامسإ نب كالام شو -

 رمش ىدنع نرگنا نا لاقف ۔ سنأ ٍلهأ لبق نم وأ - سأل 5 ريش ىنلا رمش نم

 اف امو ايندلا نم لإ ٌبحأ
 [ ۱۷١ : ىف هفرط ١١ ثيدحلا ]

 نا نع نوم نب نع داب ان لاق َناهلَس نب ديعس انربخأ لاق حرا دبع ر دع اش - ۷

 ا نيو دعأ نم را را وک تری اک د رج نأ یا نع و
 نيعب اتلا راكدحأ ىناملسلا ورع نبا وه ةديبعو < د وه نب ريس ناو « نايلس نبأ وه ( مصاع نع ) هلو

 ىأ ( ءانبصأ ) هلق. ءىش ىأ ( هلي ىنلا رعش نم ) هلق ٠ هري ملو نيتنسب مب ىنلا ةافو لبق لسأ نيمرضخلا

 ىف اک ةحلط یال لصح ىذلا رعشلا نأ ريرقت رثآلا اذه دارباب فنصملا دارأو . كلام نب سنأ ةمج نم انل لصح

 سن ناكو كلام نب سنأ ىلوم ناک دم دلاو نيريس نال هنم مهلاومل راص نأ ىلا هتيب ل آ دنع قب هيلي ىنلا ثيدحلا

 ىرابلا حف # ١ ج مماس م
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 ءوضولا باتک - ۽

 ةرعش هدنع نوكي نأ ةديبع ىنم الو هوظفح ال الإو رهاط رعشلا نأ ةجرتلا ىلع هنم ةلالدلا هجوو , ةحلط ىبأ بيبر

 ىراخبلا لزن دقو « ىلهملا دابع نبا وه (دابع انثدح) هلق . رهاط هب لسغي ىنلا ءاملاف ارهاط نذ لذإو « هنم ةدحاو

 هنبي عقيف نوع نبأ باعصأ نم هریغو مصاع ىبأ نم عم لب « ناييلس نب ديعس هخيش خيش نم عم دق هنآ دانسالا اذه ىف

 هيلا لعفلا فاضأف « هقلخ قالحلا ىمأ ىأ ( قلح امل) هلق . سفنأ ةثالث هنيو هنيب انهو « دحاو نوع نا نيبو

 « س ةدلاو ميلس مأ جوذ ىراصنالا ىنعي ( ةحلط وبأ ناك ) هلو . هنيبنس اک عادولا ةجح ىف كلذ ناكو « ازاجم

 ميحرلا دبع نب دم هقاس ام نيبأ روكذملا نابلس نب ديعس قيرط نم ثردحلا اذه هحيتص ىف ةناوع وبأ جرخأ دقو

 هرمأف رخآلا قشلا قلح مث « نم ألا قشلا ةحلط بأ ىلا عفدو : هسأر قلخ قالحلا ىمأ لَ هللا لوسر نا » هظفلو

 ةرملا ىر ال و ظفلب نيريس نبا نع ناسح نب ماشه نع ةئيبع نبا قيرط نم لسم هاآورو . <« سالا نيب همسقب نأ

 ايأ هاطعأف هقاخ رسيالا قشلا هلوان مث « هايإ هاطعأف ةحلط ابأ اعد مش ٠ هقلخ نع ألا هقش قااحلا لوان هكسن رحنو

 ظفل ىفو « هيلي نميف نم الا مسق هنأ ماشه نع ثايغ نب صفح ةباور نم هلو « < نالا ني هع لاو ل

 هذه ىف ضقانت الو « < ةحلط ابأ ١ ظفل فو < « مياس مأ ريالا ىطعأو « نيترعشلاو ةرعشلا ساقلا قب هغ

 سيالا امأو هرمأب ةحلط وبأ هعزوف نمالا امأف نيقشلا نم الك ةحلط اب ألوان هنأ اهني عما قيرط لب « تاياورلا

 « همسقي » هلوق ىف ريمضلاف اذه ىلعو « اهيط ىف هلعجتل هل ةءاور ىف دمحأ داز « اضيأ مم هاب هتجوز ميلس مال هاطعاف

 : ىووثلا لاق «سانلا نيب همسقا لاقف » ةئيبع نبا ةياور ىف هلوق اذكر ؛ نم الا قلا لع دوعي ةناوع فأ ةءاود ف

 رعش ةراهط هيفو « ةفينح ىبأل افالخ روما لوق وهو « قولحلا سأر نم نم ألا قلاب ةءادبلا بابحتسا هيف

 بامسألا نيب ةاساوملا هيفو « هئانتقا زاوجو لَو هرعشب كربتلا هيفو « اندنع حبحصلا وهو روما لاق هبو ىدألا (

 : لاق « هريغ ىلع ةقرفتلا ىلوتي نم ليفن# هيفو . ةاواسملا مزاتست ال ةاساوملا نأ هيفو : لوقأ . ةيدهلاو ةيطعلا ىف

 نيتمجعم وهو ةيمأ نب شارخ وه لبقو « ىراخبلا ركذ اک هللا دبع نب رمعم هنأ ميحصلاف قلاحلا مسا ىف اوفاتخاو '

 ملعأ هللاو . ةيبيدحلاب قلاحلا ناكاشارخ نأ حيحصلاو . ها

 « ءانإلا ىف بلكلا برش اذا باب د كلام ثيدح داريإ لبق  ركاسع نبا ةياور ىف  انه.عقو

 لوسر نإ : لاق ةريره ىبأ نع جرعألا نع دا زلا ىبأ نع كلام نع فو نب هللا دبع اش -

 6 م هل غيلف حا عانإ ىف تالا برش اول » لاق ی هلل

 ‹ <« غلو اذا  هنع هباحصأر وج ةءاور نم ةريره ىنأ نع روبشملاو « أطوملا ف وه اذدك ( برش اذا ) هلق

 « رخ هيف هناسل لخدأ وأ « هناسل فرطب برش اذإ امف حتفلاب غلي غلو لاقي « ةغللا ف فورمملا وهو

 . برشي مل وأ برش : هيوتسرد نبا داز « ةكرحيف علام لك نع هريغو ءاملا ىف هناسل لخدب نأ وه : باعث علاقو

 نبا ىعداو . هسحل لاقي اغراف ناک ناف : ىزرطملا لاتو . هقءل لاقي علام ريغ ناک ناف : کم نس لاقو

 ةعزخ نبا هاور دقف ىعدا اي سيل و «« غلو » ظفلب هاور هريغ نأو « كلام الإ هورب ل «برش , ظفل نأ ربا دبع

 نع روبشملا نكل «٠ برش اذا ه ظفلب ةريره يأ نع نيريس نبأ نع ناسح نب ماشه نع نيةيرط نم رذساملا ناو

 ظفلب كلام خيش دانزلا ىبأ نع هاور دقو « هنع قرط نم هريغو لسم هجرخأ اذ. غلو اذإ ظفلب ناسح نب ماشه



۷٥ 0 
 كثدحلا ٣ب

 اذكو « ليعامسالا هدروأ هقررط نمو  هنع رمع نب ليعامسا نع هل روهطلا باتتكىف ديبع وبأ هجرخأ , غلو اذا » ظفلب كلام نع ىورو معن « لعب وبأ هجرخأ نحرلا دبع نب ةريغملا اذكو « قذوجلا هجرخأ رمع نب ءاقدو ترق اذ[
 اذا نکل < كلذ ىلع كلا رصق ىضتقي غلو اذإ هلوق ىف طرشلا موهفمد . هماقم موقي الف غولولا نم صخأ انيب ين برشلا نكل « ىنمملا ىف ام اقتل نيظفللاب هب تدح دانزلا ابأ نأكو ٠ اضيأ كلام نع ةدابع نإ حمد ةباود نم هجام نبا ننس نم ةحيحص ةخسن ىف وهو : كلام نع قثحلا ىلع بأ قيرط نم هل تاطوملا ىف ىنطقرادلا هجرخأ
 ىف هصخو « ىلوألا باب نم قابلا نوكيف اهفرشأ هف نال كلذك نأ صوصنملا بهذملاف هلبجرو هديك هئاضعأ قاب قاحلإ امأو «بلاغلل غولولا ركذ نوكيو  الثم قمل وأ سحل اذإ ام ىلا محلا ىدعتي سيجنتلل لسغلاب ىمالا نإ انلق
 ‹ ليلدلا ثيح نم ىوقلا هنإ : بذمملا حرش فو ٠ ذاش هجو هنإ : ةضورلا ىف ىوونلا لاقو « لوألاب مدقلا
  ةينآلا ىف مومعلا هرهاظ ( كدحأ ءانإ ىف ) هلق . تاساجنلا لامعتسا لح هف نوكل عنم دق ةروكذملا ةيولوألاو
 ىف كلا ىرحي سيجنتلل لسفلا نأ انلق اذإ نکا « اطم ىعازوآلا لاق هبو « الثم عقنتسملا ءاملا جرخب هموبفمو
 « كلم ىلع فقوتت ال ةرابطلا نال انه اهرابتعا ىغلي ةدحأ ءانإ ىف ىلا ةفاضالاو < ريثكلا نود ءاملا نم ليلقلا
 شمالا نع رهسم نب ىلع قيرط نم یاسنلاو لسم داذو ٠ لساغلا وه نوكي نأ ىلع فقوتي ال هلسغيلف هلوق اذكو
 : ىتاسنلا لاق نكل « لاملا ةءاضإ نع ىه هتقاداب سۇي مل ارهاط ناك ولف ؛ انانظوأ ءام نوكي نأ نم معأ قارملا ذإ « سيجنتلل لسغلا ناب لوقلا ىوقي وهو « هقدياف » ثيدحلا اذه ىف ةريره بأ نع نيزر أو اص ىلأ نع
 م ربلا دبع نبا لاقو . ةظوفح ريغ اهنإ : ىنانكلا ةزمح لاقو 1 هقريلف ةدايز ىلع ربسم نب ىلع عبات ادحأ معأ ال
 ةر ره ىلأ نع ءاطع قيرط نم اضيأ ةقارإلاب مالا درو دق : تلق . دانسالا اذ رسم نب ىلع نع الإ هوجولا نم هجوب متلي ىنلا نع فرعت ال : هدنم نبا لاقو ٠ ةيعشو ة.واعم ىبأك شالا باحعأ نم ظافحلا اهركذي
 نع ديز نب دامح ةقارإلا ركذ اذكو . فوقوم هنأ حيحصلاو ؛ رظن هعفر ىف نکل « ىدع نبا هجرخأ اعوفرم
 ' يفعقيلو «راره عبس يأ (اعبس) هلوق .ءانالا كلذ لمعتسينآدارآ نم الا بايحتسالا ىلع رومي اء نکل « روفلا ىضتقي ( هلسغيلف ) هلق . هريغو ىنطقرادلا هجرخأ حيحص هدانسإو افوقوم ةريره يآ نع نيريس نبأ نع بويأ
 ةاورلا فلتخاو . رازبلا دنع ىدسلا دلاو نح رلا دبعو ىنطقرادلا دنع عفار ىنأو نسحلا نع اضيأ یورو . هركذي مل هباحصآ ضعب نأ ىلع « نيديس نبأ نع الإ ةر ره ىلا نع تاياورلا نم ءىش ىف تبثي ملو بيرقتلا كلام ةياور
 ىلع ةدايز هيف نال اههدحأ ىلع لمح نأ ديقملا ىلع قلطملا لمح ىضتقف رييختلل ىهف رخلا سفن ىف تناك نإ « وأ » و ةنيعم ةعباسلاو نهالوأ و ةمه.م نهادحإ لاقي نأ تاياورلا هذه نيب عمجا قيرطف « هنع دان زلا بأ نع ةورع نب ماشه ةياور ىف !ذكو « نهادح] د رازبلا نع ىدسلا ةياور فو . < 0 نمادحا وأ نهالوأ ١ نيريس نبا نع بويأ نع .نايفس نع ىعفاشللو : دواد وبأ هجرخأ « ةعباسلا » ةداتق نع نابأ لاقو « ىتطقرادلا هجرخأ اضيأ < هالو هنع ريشب نب ديعس لاقف نيريس نبا نع ةداتق نع فلتخاو < ةروكذملا عسفار ىبأ ةياور ىف اذكو نيريس نبا نع رثكالا ةباور ىو < نهالوأ » هنع ناسسح نب ماشه قرط نم هريغو مسلف ؛ بيرتتلا ةلسغ لح ىف نيريس نبأ نع

 )١( نعارخأ وأ » ضايرلا ةطوطخم ىف «



 هوضولا باک - ۽ ۲۷

 نبا هركذو باحصألا نم هريغو ىثعرملا هب حرصو ىطيوبلاو مالا ىف ىمفاشلا هيلع صن ىذلا وهو « ةنيعملا ةباورلا
 كشي ملو نيع نم ةياورف ىوارلا نم اكش « وأ » تناك ناو . انركذ اک صوصنم وهو « اثحب ىبسلاو ديعلا قيقد
 نهالوأ ةياورو « ةعباسلا ةباورو نهالوأ ةباور نيب حيجرتلا ىف رظنلا قبيف « كش وأ مهسأ نم ةياور نم ىلوأ
 ةلسغ ىلا جايتحالا ىضتقي ةريسخألا بيرتت نال « اضيأ ىن-هملا ثيح نمو ةيظفحالاو ةيرثكالا ثيح نم حجرأ
 ةساجنلا كح نأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفو . لعأ هللاو ىلوأ ىلوآلا نأ ىلع ةلمرح ىف ىعفاشلا صن دقو , هفيظنتل ىرخأ

 ىلعو « ةساحت اهنم ءزج ىف عقو اذإ تاعالا سيجنت ىلعو « اعلام هنوك طرشب اهرواجب ام ىلا الحم نع ىدعتي

 :بلكلا غولو نآل « ريغتي مل ناو هيف ةساجنلا عوقوب سجني ليلقلا ءاملا نأ ىلعو « عئاملاب لصتي ىذلا ءانإلا سيجنت

 امل ءاملا ةقاراب سمأ هنآل هيلع اهدورو فلاخ ةساجنلا ىلع ءاملا دورو نأ ىلعو « ابلاغ ءانإلا ىف ىذلا ءاملا ريغي ال
 لسغي ام ناك ولو السغ ىمسي ام ىدأنت هتقيقحو « هلسغب أو هعيج ةقارإ ىف ةقيقح وهو « ةساجنلا هيلع تدرو
 الصأ بيرتتلاب اولوقي لف ةيكلاملا اماف « ةيفنحلاو ةيكلاملا ثيدحلا اذه رهاظ فلاخ : ( هدئاف ٠) قيرأ ام لقأ هب
 هيف تحص دق : مهم فارقلا لاق « كلام ةياور ىف حقي مل بيرتتلا نال , مدنع روهشملا ىلع عيبستلا مهءاجم] عم
 دنع فورمملاو ‹ بدنلا عيبستلاب مالا نأ ةياور كلام نعو . اهب اولوقي مل فيك مهنم بجعلاف < كثيداحالا

 سيجنتلا ريغ ةكح هل ممرخأتم ضعب ىدبأو . مدنع ارهاط بلكلا نوكل دبعتلل هنكل بوجولل هنأ هب احصأ

 ةساجنلل عيبستلا بحي الف . ريغتلاب الإ سجني ال ءاملا نأ هتدعاق نكل « سعب هنأب ةياور كلام نعو . قأس اک

 نب مامهو نيريس نب دم قيرط نم هريغو سم هاور ایف ثيدحلا اذه لوأ ىف لِي هلوق هيلع دري نکل « دبعتلل لب
 ءانإلا ىلع ثدح الو « ثبخ وأ ثدح نع امإ لمعتست ةرابطلا نآل « كدحأ ءانإ روبط » ةريره ىبأ نع هبنم
 ىلع قلطت ةرابطلا نالو « للسما روبط هل ليق دفو ثدحلا عفربال مميتلا نال رصحلا عنمب بيجأو . ثبحلا نيعتف
 لوألا نع باوجلاو « مفلل ةربطم كاوسلا » مب هلوقو ( مربط ةقدص مهلاومأ نم ذخ إل ىلاعت هلوقك كلذ ريغ

 داربإلا اذه مني ثدحلا مفريهنأب لوقينمو .ًاروبط يمس ثدحلا ربطي ام ماقمماق اهفثدح نعءىشان مميتلانأب
 الإ ةيعرشلا ىلع تامح ةيعرشلاو ةبوغللا ةقيقحلا نيب تراد اذإ عرشلا ظافلأ نأ ىناثلا نع باوجلاو . © هلصأ نم
 هيف نوذأملا نود هذاختا نع ىبملا بلكلا هغولو نم لسفلاب رومأملا نأ ةيكلاملا ضعب ىوعدو « ليلد ماق اذإ

 « هذاختا ىف نذؤي مل ام دارملا نأ ىلع لدت ةنيرق ىلاو « لسفلاب سالا ىلع ذاخنالا نع ىبنلا مدقت توبث ىلا جاتحي

 ةقرفت هلثمو « ليلد ىلا دبعلل املأ ىعدملا جاتحيف ةيهاملا فيرعتل وأ سنجلل اهنأ بلكلا هلوق ىف ماللا نم رهاظلا نآل
 سالا ىف ةكحلا نأو « بلكلا بلكلاب صوصخ كلذ نأ مهضعب ىوعدو ٠ ىرضجلاو ىودبلا نيب موضعب
 نم » هلوقو ؛ « برق عبس نم "ىلع اوبص » هلوقكهنم عضاوم ىف عبسلا ربتعا عراشلا نآل بطلا ةبج نم هلسغب

 باجأو ؟ هغولو نم لسفلاب ىمؤي فيكف ءاملا برقي ال بلكلا بلكلا نأب بقعتو . « ةو تاره عبسب حبصت
 ةبسانم هيف ناك ناو ليلعتلا اذهو . عنتم الف هئادتبا ىف امأ ء هنم بلكلا ماكحتسا دعب ءاملا برقيال هناب دشر نبا ديفح

 حيرصتلا سابع نبا نع تبث دقو « صوصنملا ىنعم ىف هنال ىوقأ سيجنتلاب ليلعتلاو ليلد الب صيصختلا مزلتسي هنكل
 هفالخ ةبادعصلا نم دحأ نع حصي لو حح دانساب ىزورملا رصن نب دم هاور سجر هناب بلكلا غولو نم لسغلا ناب

 اهيلع داتعالا نسي ةجح كلذ منم نم عم سيلو « ةنسلاو باتكلا رعاظا باوصلا وهو )١(



 ۷ ۱۷۲ ثيدحلا

 نال ادبعت ءانالا لسغي مث لكؤيف ماعطلا ءانا نيبو لسغيو قاريف ءاملا ءانا نيب ةقرفتلا اضيأ ةيكلاملا نع روبشملاو

 مالاب صوصخم ةعاضالا نع ىبنلا ناب ضروعو « لالا ةعاضا نع ىبنلاب هنم ماعطلا صخيف ماع ةقارالاب سالا
 مومع نأ تيثف « هنمأ مظع ولو تاعئاملا ليلق نم ةساجنلا هيف عقت ام ةقارا ىلع عامجالاب ىناثلا اذه حجرتيو ةقارالاب

 وأ هنيع ةساجنل نوكي نأ نم معأ ناك هرؤس ةساحين تب اذاو « ةقارالاب مالا فالخي صوصخم ةعاضالا نع ىبنلا

 محلا ىف هل هريغ ةكراشم ىناثلا ىلع مزاي هنالو « لالا وه ذا حجرأ لوالا نكل « الثم ةتيملا لك أك ةئراط ةساجنل

 سجن همفف سجن هباعل لاقي نأكسايقلا قب رطب الا هيقاب ةساحي ىلع لدي مل هنيعل هرؤس ةساحن تبث اذاو ء الثم ةرهاك

 قرعلا نال اسجن هندب ناك اسمن هقرع ناك اذاو اس هقرع نوكيف هندب بيطأ هفو هف قرع باعللاو هنم بلحتم هنال

 كلذ ىلا ةراشالا تمدقت ؟ ال مأ بيرتتلاو عبسلا بوجو ىف هناسلب هئاضعأ قاب قحتلي له نكلو ندبلا نم بلحتم
 اهنم « روماب مهنع هريغو ىواحطلا رذتعاو « بيرتتلا الو عبسلا بوجوب اولوقي لف ةيفنحلا امأو « ىوونلا مالك نم

 هداقتعال كاذب ىتفأ نوكي نأ لمتحي هناب بقعتو « عبسلا خسن كاذب تبثف تالسغ ثالثب ىتفأ هيوار ةريره ىبأ نوك

 اعبس لسغلاب ىقأ هنأ تبث دقف اضيأو « خسنلا تبثيال لاتحالا عمو « هاورام ىنن ناكوأ امبوجو ال عبسلا ةيبدن
n+ eo 

 نم اذهو هنع نيريس نبا نع بويأ نع ديز نب داح ةءاور نم تدرو ةقفاوملاف دانسالا امأو رهاظف رظنلا امأ « رظنلا

 اهنمو « ريثكب ةوقلا ف لوالا نود وهو هنع ءاطع نع نابلس ىبأ نب كلملا دبع ةياور نف ةفلاخلا امأو « دين اسالا حصأ
 هناب بيجأو . ىلوآلا باب نم كلذك غولولا نوكيق عبسلاب ديقي لو « بلكلا رؤس نم ةساجنلا ىف دشأ ةرذعلا نأ
 دساف وهو صنلا ةلب اقم ىف سايق هنابو « كسلا ظيلغت ىف اہنم دشأ نوكي ال نأ راذقتسالا ىف هنم دشأ اهنوك نم مزاي ال

 بقعل و . لسغلاب مالا خسا املتق نع ىهن ملف « بالك لا لتقب سالا دنع ناك كلذب مالا نأ ىوعد اهنمو . رابتعالا
 « لفغم نب هللا دبعو ةريره ىنأ ةءاور نم هنال ًادج رخأتم لسغلاب مالاو ةرجملا لئاوأ ىف ناكابلتققب سالا نأب

 ىف رهاظ لسم قايس لب « ةريره اک حبس ةئس همالسا ناكو لسغلاب مای قلي ىنلا عم هنأ لفغم نبا ركذ دقو

 هللا دبع ثيدح رهاظب المع تالسغ نام باح اب ةيعفاشلا مازلإ اهنمو « بالكلا لتقب رمآلا دعب ناكل سفلاب مالا نأ
 « بارتلاب د دمحأ ةياور ىفو « بارتلا ىف ةنماثلا هورفعو تارم عبس هواسغاف » هظفلو لاسم هجرخأ ىذلا لفغم نبا

 الصأ ثيدحلاب لمعلا مه اوكرتي نأ لفغم نب هللا دبع ثيدح رهاظب نولوقي ال ةيعفاشلا نوك نم ماي ال هناب بيجأو

 نبا هلاق هب لمعلا كرت ىف مولم نيقيرفلا نم لكف الإو , كاذف اهجتم ناك نإ كلذ نع ةيعفاشلا راذتعا نال ء اسأرو
 نسحلا نع كاذب لوقلا تبث هلال رظن هيفو < هفالخ ىلع عامجالاب هب لمعلا نع مبضعب رذتعأ دقو . ديعلا قيقد
 فقأ مل ثيدح وه : لاق هنأ ىعفاشلا نع لقنو « هنع ىنامركلا برح ةياور ىف لبنح نب دمحأ لاق هبو « ىرصبلا

 ثيدح ىلع ةريره ىبَأ ثيدحل حيجرتلا ىلا مهضغل حنجو « هتحص ىلع فقو نمل رذعلا تبثيال اذه نكلو « هتحص ىلع
 ةريره ىبأ ثيدحم ذخألا مزاتسي لفغم نبأ ثيدح ذخالاو < حملا ناكمإ عم هيلا راصي ال حيجرتلاو « لفغم نبا

 كلام ةباور نآل الصأ بيرتتلاب لقن مل بابلا اذه ىف حيجرتلا انكناس ولو . ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو « سكعلا نود
 نم برضب نيثيدحلا نيب مهضعب عمجو 5 ةقثلا ةدايزب اذخأ هب انلقف كلذ عمو 5 هتبثأ نم ةياور نم حجرأ هنودب

 ديعلا قيقد نبا هبقعتو , نينتئاب ادودعم ةدحاولا ةرملا ىف امهعاهتجا لعج ءاملا ريغ ابنج بارتلا ناكامل : لاقف اجلا



 ا ع ع ا د ی ع ءوضولا باتك - ؛ فا
 دورو لبق هلوأ ىف ريفعتلا عقو ول كل ا ف اک ی رهاظ ارا ا ورق و ارق نأب
 نيت تاحجرم نم حملا اذهو « اذاجم بيرتتلا ىلع ةاسغلا قالطإ نوكيو ةينام تالسغلا تناك عبسلا تالسفلا
 نكلو . فينصتلاب درفي نأ نكي و « ًادج رشتنم هنم عرفتي امو ثيدحلا اذه ىلع مالكلاو . لوألا ىف بارتلا
 ناعتسملا هلاو . رصتخلا اذه ىف فاك ردقلا اذه

 تمم رانيد نب هلا دبع نب نمحرلا دبع انادح دمصلا دبع انربخأ قاحسإ شرم - ۳
 3 « شطللا ف يرل رک أب ال ئأر الجر نأ » هاب ىلا نع ةر رشه ىلأ نع رحلاص

 « ةا كلَددْأف هل هلا يكشف « هاورأ تح هب هل قرش
 [ ۱۰۰۹ ۲٤۱٩ < ۲۴۹۴ : ین فارطأ ١7١ ثيدحلا ]

 نبا وه دمصلا دبعو « جرختسملا ىف يعل وبأ هب مزج اک جسوكلا روصنم نبا وه ( قحا انثدح ) هل
 ادعاصف هنم دانسالاو ‹« ثيدحلا اذه درفنب لو قودص هنکل مهضعل هيف ملكت نحرلا ديع هخسشو « ثراولا دبع

 اک ليئارسإ ىنب نم وهو لجرلا اذه مسي مل ( الجر نأ ) هلق . نايعب ات نامساا ملاص وبأ هخيشو هوبأو « نويندم
 لب اذإ ىذلا بارتلا ليقو « بارلا ىرثلا محملا فو . ىدنلا بارتلا قعلي ىأ ةثلثملاب ( ىرثلا لك أي ) هلق . قأيس
 ةراهط ىلع فنصملا هب لدتسا ( هب هل فرغي ) هلو . شطعلا ببسب ىأ ( شطعلا نم ) هلو ٠ ابذال انيط رصي مل
 هيفو انل عرش انلبق نم عرش نأ ىلع ىنبم هب لالدتسالا ناب بقعتو ٠ هيف بلكلا قس هنأ هرهاظ نآل بلكلا رؤس
 هبص نوكي نأ لاتحال اضيأ هب لالدتسالا مب ال نانعلا ءاخرإ عمو « خسني مل ايف هلع ناكل هب انلق ولو . فالتخا
 نآب كلذ ىلع هازجل هيلع ىنثأ ىأ ( هل هللا ركشف ) هلق . كلذ دعب هسبلب مل وأ كلذ دعب هفخ لسغ وأ هاقسف ءىش ىف
 باك م ءاملا قس لضف باب ىف ثيدحلا اذه دئاوف ىلع مالكلا ةيقب ىتأيسو . ةنجلا هلخدأو هلم لبق
 لام ثا ءا نا ةت رحل

 ¢ 8 2 2 5 7 2 ِ 2 1 عادم
 هيبأ نع هللا دبع 2 ةزمح ىنث دح لاق باهش نبأ نع سنون نع ىبأ انت دح بيش نب دمحأ لاقو ل ۷٤

 كلذ نم ًائيش نوري اونوكي مف هلي هللا لوسر نامز ىف دجسلا ىف رب "دلو لقت و لوب بالكسلا تناك : لاق ت 0 ٠ هلل 0 ۰ ٠ 2: لم 4 7 م
 . باطخلا نب ريع نبا ىأ (هللأ دبع نب ةرمح) هلو . ةدحوملا رسكو ةمجعملا حتفب ( بیش نب دمحأ لاقو )هلو

 الوصوم روكذسملا بيبش نب دمحأ قيرط نم ثيدحلا اذه امهتياور ىف قييبلاو مي-هذ وبأ داز ( بالكلا تناك )
 لقعم نب ھارا ةياود ىف انآ ليصالا ركذ اذدكو « فطعلا واو اهدعبو « لوبت » لبقت هلوق لبق غيدحتلا حرصب
 نب بيبش خيش دیز نب سنوي نع بهو نب هللا دبع ةباور نم ليعامسالاو دواد وبأ اهجرخأ اذككو « ىراخبلا نع
 . ريمملا نبا هلق اطوب ةساجم ىلع قافتالل بالك لا ةراهط ىلع هب لدتسا نمل هيف ةجح الف اذه ىلعو < روك ذملا ديعس
 عسمج لاق دقو ايس ال . قافتالا لقن ىف حدي رهاط هم لكؤيام لوب نأو لكؤي بلكلا نإ لوقي نم نأب بقعتو
 باب ىف ىتأيسو هنع هريغو ليعامسالا ءاكح بهو نبا هب لاق نمو . ىدالا الإ ةرهاط املك تان اويحلا لا وأ نأب
 نكي ل ذإ « دجسملا ىف ربدتو لبقت مث !منطاوم ىف دجسملا جراخ ءاوبت تناك اهنأ دارملا : ىرذنملا لاقو « لوبلا لسغ



 ۳۷۹ ١و. ۱۷6 كثيدحلا

 هأب بقعلو . هيف لوبلاب هتبتم ىح دجسملا باتتت بالكلا كرتت نأ دعبيو : لاق . قلغ تقولا كلذ ىف هيلع
 مث ةحابإلا لصأ ىلع لاحلا ءادتبا ىف ناك كلذ نإ : لاقي نأ برقآلاو « ةرلا ىف ك كلذ عئتمب مل امترابطب لبق اذا
 نم هتیاور ىف ليعامسإلا هداز ام كلذ ىلا ريشيو « املع باوبالا لعجو اهريبطتو دجاسملا ميركشب رمآلا درو
 نبا لاق « دجسملا ىف وغللا اوبنتجا و هتوص ىلعأب لوقي رع ناك : لاق رمع نبا نع ثيدحلا اذه ىف بهو نبأ قيرط
 ىف ناك كلذ نأ ىلا را_هأف « خلا بالكلا تناكو متلي هللا هلوسر دبع ىلع دجسملا ف تيبأ تنكدقو : رمع
 . بلكلا ةراهط ىلع هب لالدتسالا عفدني اذمبو « مالكلا وغل نم ىح دجسملا مب ركب رمآلا درو مث « ءادتبالا
 لبق اع صوصخ هنكل فاضم مسا هنال ةنمزألا عيبج ىف اماع ناك ناو وهف « ب هللا لوسر نمز ىف ه هلوق امأو
 « ىلوآلا باب نم لسغلا فن ىلع هتلالدل ةغلابم « نوشرب اونوكي ملف » هلوق فو « دجسم ا ةنايصب هيف رمأ ىنلا نمزلا
 ةباحصلا ضعب ناكو « لوك أملا عضاوم عبتت نأ بالكلا نأش نم نأل هرؤس ةراهط ىلع لاطب نبا كاذب لدتساو
 امو ةئقيتم دجسملا ةرابط نأب بقعتو « دجسملا ءازجأ ضعب ىلا اهباعل لصي نأ ولخي الف دجسملا الا مهل تويب ال
 رمالا ىف دراولا ثيدحلا قوطنم ةلالد ضراعت ال هتلالد نا مث . كشلاب عفري ال نيقيلاو « هيف كوكشم ركذ
 نأ ىنعي « فافجلاب ةساجنلا اهتقال اذإ رهطت ضرألا نأ ىلع نتسلا ىف دواد وأ هب لدتساو « هغولو نم لسغلاب
 اوكرتام ضرآلا ريهطت ديفي فافجلا نأ الولف « ىلوآلا باب نم ءاملا بض نن ىلع لدي « نوشرپ اونوكي مل» هلوق
 « نوبقتري » ظفلب نوششري هلوق لدبأ هنأ حراشلا ىدوادلا نع نیتلا نبا ىح : ( هببنت ) . هيف ام خي الو « كلذ
 دعبأو , ظفللا فحصف نوشخت ال هانعم نأب هرسفو « ةدحوم مث ةروسكم فاق مث ةحوتفم ةانثم مث ءارلا ناكساب

 معأ هللاو . همزاول ضءبي ريسفت وهف باقترالا نن نم فوخلا نن امأو « راظتتالا باقتدالا ىنعم نآل ريسفتلا ىف

 ١ - لاق ماح ن ىلع نع دشا نع رسا ىبأ نبا نع ةبعش اح لاق رع "نب صفح اشو :

 لك ةكشمأ اماه لك أتالف لك أ اذإو « لكف لتقف لما كبلك تلسرأ اذإ » لاقف ويكي ینا 'تلأس
 رخآ بلك ى ع تتلو كبلك ىلع تيمس اع اف « لك أت الف : لاق . رك بكة مم ”دجأف ىلك س رأ تلق . « هس
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 هلو امنكس نم موو « ءافلا حتفب رفسلا نأو « هللا دبع همسا نأ همدقملا ىف مدقت ( رةسلا بأ نبا ) هلق
 ةلالدب ءافتكا لاؤسلا ظفل فذحو « بالكلا ديص كح نع ىأ ( تلأس ) هلق . اطا ىأ ( متاح نب ىدع )
 هللا ءاش نإ كانه ىفوتسم هيلع مالكا أيس ا ديصلا ف ىرخأ قيرط نم فنصملا هب حرص دقو « هيلع باوجلا
 امف هلوق نم ةمجرتلل هتقباطمو « بلكلا رؤس ةرابط ىف هبهذمل هب لدتسيل انه ثيدحلا اذه فنصملا قاس اع إو . ىلاعت
 لسغب كلذ ديقي لو بلكلا هداص ام لك أ ىف هل نذأ متلي ىنلا نأ ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو « « بالكلا رؤسو د
 قيس ثيدحلا نأب ليعامسإلا باجأو ؟ اسجن هباعل نوكيو هديص لكؤي فيك : كلام لاق مث نمو ؛ هف عضوم
 حرج نم جرخ اذا مدلا لسغا هل لقي مل هنأ كلذل لديو . امف الو ةساحي تابثإ هيف سيل و « هتاكذ هلتق نأ فيرعتل
 هسا ام لسغ نم هدنع ررقتام ىلا اضيأ هلكو هلعلف « مدلا لسغ بوجو نم هدنع رر#ام ىلا هلکو هنکل « هان



۸۰ 
 هوضولا باتك - ۽

 مدنع بلكلا باتو « ةحييذلا تسحب اهب حذو سعب ءام تيقس اذإ نيكسلا نأ ةيعفاشلا دنع : رينملا نبا لاقو . هف

 ةحيبذلا نأ ىلع قافتالا نم مزلي ال هنأب بقعلو . ىذملا سجنت ال ةيعرش هتاكذ نأ ىلع ان وقفاو دقو « نيعلا سحي

 « مذالب سيل ضقانتلا نم هب مبمزلأ اف « ةسجنتم ريصت ال املأ ىلع عاجإلا توبث بلكلا تضعب ةسحي ريصن ال
 ىلع

 ةلأسملا هذه طسب عضوم اذه سيل و ؛ ضعملا لسغ بوجو روبثملاو « افالخ مدنع ةلأسملا ىف نأ

 ا 7 5 - هَ
 0 ل

 حا ءاج وأ ىلاعت هللا لوقو . ربّدلاو لّجقلا نم نيِحَرْحْلا نم الإ ءوضؤلا ري ل نم اپ - ۴

 ١ ع 9 : 6 3 . ر ۾ 5 58

 لاقو . ءوضإإلا 16 : ةلمقلا وح شرا دودلا هربد نم جر نّميف ءاطع لاقو . 4 طئاغلا نم كنم

 0 9 ll o a م 5 2 0

 هرافظأو هركش نم ذخأ نإ نيل لاقو . ءوضأولا دعي لو ةالصلا داعأ ةالصلا ىف كح اذإ : هلل دبع نب راج

Erg 78 5 ٠ 3 دس ب 1 ت ۶ء 58 و  

 فالكم ىلا نأ رباج نع رك ذبو . ثدح نمآلإ ءوض ال : ةريرُه وبأ لاقو . هيلع ءوضو الف هيف َمَلَح وأ

 + نا لاقو تالص ىف يقو دعو مكرف مدلا فرق مهب ”لجر رف عاقرلا رتاذ ةوْرَع ىف ناك

 : دوضو ملا ىف ا : زاجحلا ”لهأو ءاطعو ىلع نب ”دمعو سوط لاقو . "مه احارج ىف نواصي نوملسملا لاز ام

a e.م ت ١ : مث س )روع $¢ ا 8 ى  

 ا ےس رګ نا لاقو . هتالص ىف وغم اد قوا ىبأ ا أضوتي ملو ملا اهم جرح ةراب

 نا رصعو

 وجاك لغ الإ هيلع سبل : جت نيف نسحلاو
 جورخلا نم ابجاو ءوضولا رب مل نم ىنعملاو , غرفم ءانثتسالا ( نيجرخلا نم الإ ءوضولا رب مل نم باب ) هلو

 نم امهريغ نم جرس. ءوضولا ىأر نم فالخ ىلا كاذب راشأو « ربدلاو لبقلا نم الإ ندبلا جراخع نم ءىش نم

 ةلظم مونلاف : نيجرخلا ىلا عجرت ةربتعملا ءوضولا ضقاون نإ : لاقي نأ نكمي و ء امهريغو ةماجحلاو .قلاكنديلا

حأ ءاج وأ : ىلاعت هلوقل ) هوو . ىذملا جورخ ةنظم ركذلا سمو ةأرملا سلو « حيرلا جورخ
 ( طئاغلا نم كنم د

 اوناك ىذلا ضرألا نم نئمطملا ناكملا وهو « طئاغلا نم ءىجا ىلع  ءاملا دقف دنع مميتلا وأ  ءوضولا بوجو قلعف

 ءوضولا ليلد ( ءاسنلا مسمال وأ إل هلوقو . نيجرخلا نم جرخب ام ءوضولا ليلد !ذبف « ةجاحلا ءاضقل هنودصقي

 كلام هحمص دقو « نيخيشلا طرش ىلع سيل هنأ الإ « هيف ثيدحلا ةعص عم ركذلا سم هانعم ىفو « ءاسنلا ةسمالم نم

 ةيبش ىبأ نبا هلصو قيلعتلا اذهو . حابر ىبأ نبا وه ( ءاطع لاقو ) و . نيخيشلا ريغ حبحصلا جرخأ نم عيمجو

 ضقني ال اولاق « نابلس ىبأ نب داحو ةداتقو ىمخنلا ٍيهارب] كلذ ىف فلاخلاو « حيحص هدانساو هوحنب هريغو

 روصنم نب ديعس هلصو قيلعتلا اذه ( رباج لاقو ) هلق . ثيولت هعم لصح نإ الإ : لاق كلام لوق وهو ‹ ردانلا

 . اهفعض نکل اعوف رم ىرخأ قيرط نم ىنطقرادلا هجرخأو « راج لوق نم حيحص وهو « امهريغو ىنطقرادلاو

 هءاحصأو ةفينح وأو ىروأاو ىعازوألاو ىمخنلا ميهاربإ كلذ ىف فلاخملاو
 حقو اذا كحضلا ضقني : اولا

 فلات , امف عقو اذإ اوفلتخاو « ةالصلا جراخ ضقني ال هنأ ىلع اوعمجأ : رذنملا نيا لاق . اجراع ال ةالصلا لخاد

وسر باحصأ اشاحو « حصي ال ثيدح اوكسمتو < ىلج لا سايقلا هب لاق نم
 نأ نورقلا ريخ مم نيذلا قلب هللا ل

ملا رخلا مومعب اوذخأي مل مهنأ ىلع . ىبتنا قلي هللا لوسر فلخ ىلاعت هللا ىدب نيب اوكحضي
 لب كحضلا ف ىور
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 نب ديعس هلصو ىلوآلا ةلأسلل هنع قيلعتلاو « ىرصبلا نسحلا ىبأ نبا ىأ ( نسحلا لاتو ) هلق ٠ ةيقيقلاب هوصخ

 زج وأ هرافظأ صق نم : اولا دامحو ةيبتع نب كح لاو دهاجم كلذ ىف فلاخناو . حيحص دانساب رذنملا ناو وصيف

 هلصوف ةيناثلا ةلأسملل هنع قيلعتلا امأو . كلذ فالخ ىلع ىقتسا عامجالا نأ رذنملا نبا لقثو . ءوضولا هيلعف هراش

 برح نب نايس ىتفي ناک هو ءاطعو ةداتقو سواطو یمخنلا ميهاربإ كلذ ىلع هقفاوو حيحص دانساب ةبيش ىبأ نبا

 ءوضولا فانئتسا بجي : لات اهبجوأ نف « اهمدعو ةالاوملا باجي ىلع نيبترم نيلوق ىلع رولا مهفلاغو «دوادو

 019 1لا ىف لاو 2 ىفاعلا تهت قم رېظالا وهو هيلجر لسغب تکي : لاق امجوب مل نمو « لصفلا لاط اذإ

 بحت مل نإو فانئتسالا بحي : مريغو ةيعفاشلا نم ءاملعلا ضعب لاتو « هلوأ نم ءوضولا ”ىدتبي نأ ىلإ بحأ

 نم حيحص دانساب ماكحالا ىف ىضاقلا ليعامسا هلصو ( ةريره وأ لاقو ) هل . كلذ سكع ثيللا نعو « ةالاوملا

 هنع هيأ نع اص ىلأ نب ليبس نع ةيعش قيرط نم ىذمزتلاو دواد وبأو دمحأ هاورو « افوقوم هنع دهاجي قيرط

 نع راسي نب ةقدص ىتثدح : لاق ىزاغملا ف قت نا هلصو ( راج نع ركذيو ) هلق ٠ « ځد وأ » دازو اعوفم

 ميلك کاج لاو نابح ناو هم زخ نا هححص رو ىنطةرادلاو دواد وأو نحأ ا الوطم أ نع راج نب ليقع

naa مح 

 بعشلا مفي انابف راصن ألا نم لجرو نيرجامملا نم لجر ماقف ؟ةلللا انسرحب نم : لاقف بعشب لذن يلب ىنلا نأ
 مهب هامرف ىراصنالا ىأرف ىدعلا نم لجو ءاخل < ىلصي ىراصن الا ماتو ىرجاوملا مانف « ةسارحلل لالا امسققاف
 « هتالص ىطقو دعو عكدو هعزتناف ثلاث هامر مث 5 كلذك عدصف ناهار مث واهل سجال عن هباصأق

 ال نأ تيبحأف روس ىف تنك: لاق ؟ ىرام لوأ ىتيننأ ال مل : هل لاق ءامدلا نم هبام ىأر الف . هقيقر ظفیأ ٤
 نب راع ىرجامملاو ء رشب نب دابع روكذا! ىراصنالا نيمو نخل هو نم ا و Ss اهمطقأ

 هنم لاس اذا هفزنأ و مدلا هفز لاقي : لاعفألا ىف 29 فيرط نبا لاق (هفوقف ) ا ا
 a نأ نةيفنملا ىلع درلا ثيءحلا اذ فنصملا دارأو . فوزئمو فيز وهف هفعضي ىت> اريثك

 باجأ ؟ بجأو امف ةساجنلا بانتجاو هبوث وأ هندب ىف مدلا دوجو عم هتالص ىف ىضم فيك : لق ناف « ءوضولا

 « هب اينو هندب رهاظ نم اثيش بصي مل ثيحب قفدلا ليبس ىلع حارجلا نم ىرج مدلا نوكي نأ لمتحم هنأب ىباطخلا
 مث . 'هنع وفعم ريسي ردق !١ همسج ىلع لسی مو هنع هعزنف طقف بوثلا باصأ مدلا نوكي نأ لمتحو . دعب هيفو

 ىراخبلا نأ رهاظلاو . هباصأ مدا نوك نع باوجلا ربظي مل ولو « ضقني ال مدلا جورخ نوک ىلع هب ةمئاق ةجحلا
 لاذام : لات ىرصبلا رهو نسحلا رثأ ثيدحلا اذه بقع ركذ هنأ ليلدب اهلطبي ال ةالصلا ىف مدلا جورخ نأ ىري ناك
 ناسيك نبا ره ( سواط لاتو ) ه3 . امد عبني هحرجو ىلص رمع نأ حص دقو « مهتاحارج ىف نولصي نولسملا
 هذع لسغي ءاءوضو مدلأ ىف ىرال ناک هاو هظفا و حيحص دانساب ةبيش ىنأ نبا هلو اذه هرثأو « روبشملا ىعب اتلا

 )١( ىطيوبلا ىف لاقو » خسنلا شعب ىف : قالوب ةعبط شماهب «
 ةئامبرألا دودح ىف تام « ىدلدنالا فيرط نب كلملا دبعوه (؟) ٠ ةاعولأ ةيفب ف ىطويلا هلاق

 ىرابلا حف # 9 جامكدسم
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 ىف الوصوم هانيور اذه هرثأو  رقابلا رفعج وبأ ىلع نب نيسحلا نبا ىأ ( ىلع نب دمحم و ) هلق ٠ « هبسح مث مدلا
 : لاقف « فاعرلا نع رقابلا رفعج ابأ تاأس : لاق شمعالا قيرط نم هيومسب فورعملا رشب نأ ظفاحلا دئاوف
 خرج نبا نع قازرلا دبع هلصو اذه هرثأو « حابر بأ نبا وه ءاطعو . .وضولا هنم تدعأ ام مد نم ربن لاس ول
 هاور دقو . نويزاجح لبق نيروكذملا ةثالثلا نل « صاخلا ىلع ماعلا فطع نم وه ( زاجحلا لهأو ) هلق . هنع
 هلو . ىعفاشااو كلام لوق وهو ةنيدملا لهأ نم ةعبسلا ءابقفلا نع دانزلا يأ قيرط نم ىضاقلا ليعام ما هج رخأو «بيسملا نب ديعسو رمع نبا قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هجرخأو « ريبج نب ديعسو ةريره ىبأ قيرط نم قازرلا دبع
 حتفب ( ةدثب ) هل . « ىلص مث » أضوتي ملو هلوق لبق دازو حيحص دانساب ةبيش ىبأ نبأ هلصو ( رمع نبا رصعو )
 ىنأ نبا قزيو ) هلو ٠ ةثلثملا ءاثلا ثلثم ههجو رثب لاقي ريغص جارخ ىه < امحتف زوو ةثلثملا نوكسو ةدحوملا
 هآر هلأ بئاسلا نب ءاطع نع هعماج ىف ىروثلا نايفس هلصو اذه ه رثأو . ىباحصلا نبا ىباحصلا هللا دبع وه ( وأ
 ىبأ نباو ىعفاشلا هلصو ( رع نبا لاقو ) هلق . حيحص دانسالاف هطالتخا لبق ءاطع نم عمس نايفسو ٠ كلذ لعف
 اضيأ ةبيش أ نبا هلصو اذه هرثأو « ىرصبلا ىأ ( سحلاو) هلو ٠ « هجا لسغ مجتحا اذإ ناك» ظفلب ةبيش
 هريغو ليصالا ةباور ىف عقو : ( هيبنت ) . « همجاحم رثأ لسي لاق ؟ هيلع اذام مجتح لجرلا نع لئس هنا  مظفل و
 ىف ءال , تتيث : لاطب نبا لاقو  ىليعامسالا هركذ ىذلا وهو < ءانثتسالا ةادأ طاقساب « همجاحم لسغ هيلعإسيل »
 هلسغي الو ىلصيو ةماجحلا عضوم حسع نأ مجتحلا "ىج : لاق هنأ ثيللا نع ىكح دقو « اهتوب ديزي روكذملا قيلعتلا جيرختو « ةثالثلا نع رذ ىبأ ةءاور نم ةتباث تخسن ىف هو . ىهتنا هيقيفر نود ىلمتسملا ةياور

 ؟ىنلا لاق : لاق ةر ىبأ نع ئربقأاديمس نع ب ىبأ نبا 0 لاق سايا ىلأ س د١ شو ا“

 تكلا ام : ةىمجيأ لج لاقف . « ثدح ملام ةالصلا ”رظتني ٍدجسملا ىف ناك ام ةالص ىف دیا لا ريال رب
 ( ةكرشلا ىنمي ) توصلا : لاق ؟ ةريرهابأ ا

[EVV يو ولو TA MUAY e EVV «ft : ىف هفا ام _ ۱۷۹ ثبدحا [ 

 الإو اهرظتتي ماد ام ةالصلا باوث ىف هنأ دارملاو « ىنيهمشكلا ةيآود ىهو ؛ ماد ام ىأ « ( دجسملا ىف ناك ام) هلو . الخد دقو مدآ الإ نويندم هلک دانسالاو < نمحرلا دبع نب دمع هسا نأ مدقق ( بذ ىنأ نبا) هْلَو
 « اهرظتتي ىلا هتالص عون دارملا نأب رعشيل « ةالص ىف » هلوق ركن ىنامركلا لاتو  هوحنو مالكلا هيلع عنتمال
 حيصف ريغ ىأ ( ىمحيأ ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةعامجا ةالص باوبأ ىف ةالصلا باتك ىف هيلع مالكلا ةيقب قأيسو
 هريغو دواد ىبأ ةياور ىف لبق ةروكذملا ةدايزلا هديؤيو . انه هرسف اذك ( توصلا لاق ) هلق « ءوضولا امك لئاوأ ىف هركذ مدقت ىذلا ىرضحلا وه ىميألا اذه نوكي نأ لمتحمو ءال مأ لصألا ىبرع ناك ءاوس ةيبرعلاب
 نع عقو لاؤسلا نأ رهاظلاف « امهريغ دجسملا ىف ًايلاغ ءرملا نم جرخ ال امهنوكلل امهنم دشأ وه ام نود ركذلاب امهصخ امتإو « ءاسف وأ طارض نمالإ ءونضو ال : لاق هنأكف « حير وأ توص نم الإ ءوضوال د لاق ثيح
 ءوضولا لئاوأ ىف كلذ ىلا ةراشإلا تمدقت ا ةالصلا ف الاغ هعوقو دوعملا وهو صاخلا ثدحلا



YA ۱۷۹ - ۱۷۷ ثيدحلا 

 هي ”ىنلا نع هع نع م ن دابع نع یره زا نع نبيع نبا ان لح لاق ديل ولا وبأ اشم - — ۷

 « اعر جب ا عمسلا ىتح فرصتي ال » لاق

 نع اضيأ ىوريو « ديلولا اب اضيأ ىنكي رادع ن ماشه ناكنإو . ىسلاطلا وه (ديلولا وبأ انئدح) هلو

 ىف اذه هثيدح ىلع مالكلا مدعتو « قزاملا ديز نب هللا دبع وه ( همع نع ) هلو ٠ ىراخبلا هنع یورو ةئييع نبا

 « نيليبسلا نم جرخ ام ضقنلا رصح ىلع هتلالد روهظل انه هدروأو « نقيتسي ىتح كدشلا نم اضوتي ال باب د

 بابلا لئاوأ امبب ضقاونلا ةبقب قاحلإ هيجوت انمدق دقو

  4 22 00 ۱Y۸دم نع رولا ل ىلأ و ق نع رير انك دخل لاق ردیعس 1

سألا نب دادقملا ترمأ هلل هللا نو ا 8 تقوا الحر تنك 2 لاق : لاق هي ةيفاحلا
 اف دو

 هوضؤولا هيف » لاقف «  BNشعألا ن رع

 نإ لسغلا باتك نم ىذملا لسغ باب ىف نثملا ىلع مالكا دانيا ل كر ( ريرج انثدح ) هل

 ىذملا نم ءوضولا باحيإ ىلع هتلالدل انه هدروأو . ملا باتكر خاوأ ىف ىرخأ قيرط هل تمدقتو . ىلاعت هللا ءاش

 دواد وبأ هلصو دقو « روك ذملا دانسالاب ىأ ( شمعالا نع ةبعش هاورو ) هلو ٠ . نيجرخ لا دحأ نم جراخ وهو

 كلذك ةبعش نع هدنسم ىف ىسلايطلا
 1 ت 7

 دز نُ هربخأ راسي نب طع نأ ماس ىبأ ن نع ی نع نابض انك دع صفح "نب دعس اشر - ۱۹

 ا غل نمب مف حاج اذإ ت كارا Ee لاس ا أ ردلاخ نبا

 ةحلطو يلع كلذ نع لاف . الك هلا لوسر نم هتم : E E لسفيو ةالصا اوت

 كل ذب هويصأف منع هللا يضر سك نب ناو

 [ ۲۹۲ : ىف هفرط ۱۷۹ ثيدحلا]

 ىف ألا رخآلا هثيدح ىف عنص اذكو « ديعس د لاقف ىبباقلا الإ « عيمجلل اذك ( صفح نب دعس انثدح ) هلق

 نع «نمحرلا دبع نأ وه ( نابيش انثدح ) هلق . ىنايجلا امهماع هبن « دارجلا باك نم هللا ليبس ىف ةقفنلا لضف باب
 ىور نايندم ناريبك نايعبات دانسالا فو . فوع نب نمحرلا دبع نبأ ىأ ةبلس ىنأ نع , ريثكىبأ نبا وه ىحب

 0 قسن ىف نيعباتلا نم ةثالث هيفف « ريغص ىب ان اضيأ ريثكىبأ نب ىحيو « كلذك نايباحصو رخآلا نع امهدجأ

 أضوتي ا؟) هل ملا نوكسو ةيناتحتلا مضب نمي لف لجرلا ىأ ( ( عماج اذا ) هلق . قريخأ ىأ ( تيأرأ )

 كانه نيبنو « لسفلا باكر خآ ىف ةلأسملا هذه كح ىتأيسو « ىوغللا ال ىعرشلا ءوضولا دارملا نال نايب ( ةالصلا .

 هجان و لسغلا بوجو مدع هنم خوسنملا لوقت ا هب لالدتسالا حصي فيك اخوسنم ناك اذإ لاقي الو « خوسنم هنأ

 بحي نأ لبق ءوضولاب مالا ىف ةمكحلاو « لسغلا تحت جردنم هنال قاب وهف ءوضولاب سالا امأو ‹ لسغلاب سالا

 ةمجرتلا ثيدحلا ةبسانم روظن اذم.و « ةأرملا ةسمالل وأ ىذملا جورخ ةنظم عاجلا نوكل امإ لسفلا
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 « ءوضولا 2 اش نع ىو ندنك لق و : هللا ذبع عا ناك هيو انة لاق بهو ةعبأت

 انثدح ه رذ ىنأ ةباور فو « روصنم نبا وه د ىليصالا داز  اهريغو ةعركةياور ىف اذك( قعإ ان > ) هلق

 سا 0 ل

 ( راصنالا نم لجر ىلا لسرأ ) هلق ٠ ارغصم ةدحومو ةانثم ةبيتع نبا وه حلاو « ارفصم ةمجعملاب ليمش نبا وه

 قيرط نم هتياور ىف سم هام ىراصنالا اذهو « هيلا ر ا ل اغ لر ىلع ص » هريغو لسمو

 نب كيزش ةباور نم هظفل و ةفيفخ ةدحوم مث ةانثلا نوكسو ةلههملا رسكب وعو « نابتع » :دبعس ىنأ نع ىرخأ

 ملاس ىنب ىف انك اذا ىتح < ءابق ىلا ملط هلي ا لمد ع تجرح لال يأ ديس نأ نوعا شار نأ

 ثيدحلا ركذف « لجرلا انلعأ : م هللا لوسر لاقف « هراذإ رحب جرف نابتع باب ىلع هيي هللا لوسر فقو
 « هجولا اذه نم ثدحلا نه هت ردا لعرب ين: يراسل كاع En هانعم

 نب ديعس نع ىزاغملا ىف قحا نبا هاورو ؛ حصأ لوآلاو نابتع نا هنأ ةلاوع ى حيحص ىف ةا ور ىف عسقوو

 ددعت ىلع لمح ناف « اص هل لاقي هباحصأ نم لجر فترف و لات هنكل ا م

 نكلو ٠ هريغو د.حأ هجرخأ هريغو جدخ نب عفارل اضيأ ةع" تعقو دقو . حص 1 أمم قيرطف الإو ةعقاولا

 نم ةرطق ةرطق ءاملا هنم لزني ىأ ( رطقي ) هل ٠ ملعأ ناو . نايم هنأ ىراخبلا ف ىلا میلا سقت ف برقا

 ىباحصلا نال . نئارقلاب ذخالا زاوج هيفو « عاجلا نم كتجاح غار ة نع ىأ ( كانلحيأ انلعل ( هلق لسغلا رثأ

 لد لسغلا رثأ هيلع ىأر املف < لب ىنلل ةباجإلا ةعرس وهو هنم دوهعملا فلاخ لاتغالا ةدم ةءاجإلا نع أطبأ ام

 هيفو .كلذنعلاؤسلاعقوفلزنأ ناكوأ «ةباجإلا عرسيل لازنإلا لبق عزن نوكينأ لمتحا و٤ هبناكهلغش نا ىلع

 بجاولا ذإ « اهب اجيإ لبق ناك كلذ نآكو « هتباجإ ريخآت هيلع ركني مل متي ىلا نوكل ةراوطلا ىلع ماودلا بابحتسا

 اك« هباجأف صم هذغتي ناكم ى هيب ف صيف هينأ, نأ وبي ىلا نم بلاط نابتع ناكدقو . بحتسلل رخؤي ال

 . هلو لع ءأ هللا هع ةالصلل اهتم نوكل لاستغالا ماقو ؛ ةعقأ ولا هذه وكت نأ لمتحيف 3 هعضوم ىف قأيس

 هريغ ةءاود قو « « - تطحق » و زمه الب ۾ تلح اذا , رذ ىبأ لصأ ىفو « مجلا رسكو ةزمحلا مضب ( تلجأ اذإ )

 نبا يكحو . لزني ملو عماج اذا لجرلا طحقأ لاقي : لاعفالا بحاص لاق . لمل اذكو « تلجأ نزوب « تطحقأ »
 يأ ىلامأ ىف هتياورو : تاق . مضلا باوصلاو لات فاقلا حتفب طحق نولوقي نيئدحما نأ باشخلا نبا نع ىزوجلا

 هنمو : رطملا مهنع سبح اذإ اوطحقأو سانلا طحق لاقي « ةمومضملا ةزمحلا ةدايز و « فاقلا ىف نيهجولاب ىلاقلا ىلع

 رسأ بسحب ناك ءاوس لازلالا مدع نايبل وه لب كشلل «وأ » هلوق سيل ىنامركلا لاق . لازنالا رأت كلذ ريعتسا

 ريرج نبا ىأ ( بهو هعبات ) هلق . كشلل ىبف الإو ةيدعتلاب امهادحإ نأ ىلع ءانب اذهو « ال مآ صخشلا تاذ نم

 . هنع بويأ نب دايز نع هدنسم ىف جارسلا سابملا وأ اماصو بهو ةعباتمو « رضنلا لع دوعي ريمضلاو « مزاح نبأ



Ae 
 ثيدحلا ۱۸۱ - ۱۸۲

 ىحن و رفعج نب دمت وهو ار ,دنغ نأ ىنعي ( ءوضولا ةيعش نع ىو ردنغ لقب ) هل
 يور ناطقلا ديعس نبأ وهو

 هجرخأ دقف لاق اک وبف ىحي امأف « ءوضولا كيلع , هف الوقي مل نكل <« نتملاو دانسالا اذ ةيعش نع ثيدحلا اذه

 نکل هن هدنسم نانيأ دحأ هبرخأ دقق ردن امأو لسغ كيلع سنافد هظفل و هنع هدنسم ىف لہنح نب دما

 ميت وبأو ليعامسالاو هجام ناو لسم هجرخأ اذكهو ؛ « ءوضولا كيلع : كيلع لسغ الف , هظفلو 2

 ىراخبلا اشم ضعب نأكف . هنع هريغو ىل ايطلا دواد ى أك ةبعش باحصأ رثكأ هركذ اذكو ( نظن

 اک ةلأملا هذه ىف فالتخا ةباحصلا نيب ناك دقو . لعأ هاو ىع ظفل ىلع هل هقاسف امم ردنغو ىح نع هب هثدح

 ىلاعت هللا ءاش نإ لسغلا باک رخآ ىف هركذئس

 عك و ا 1

 8 2 1 تب
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اور ىف اک دم وه ( مالس نا ) هل ٠

 وه یو ٠ ةع رک ةي

ر دانسإلا اذه قو. ىراصنالا.ديعس نبا 1
 ‹ ةن دملا لهأ نم ناريغص ناسبات ة ةبقع نب ىسومو ي أل نإ أرقالا ةياو

 كان 7 دیر ا

 نم ءىش ىلا ةراشإلا تمدقت دقو . قسن ىف نيعباتلا نم ةثالث هنفف « نيعباتلا طساوأ نم سابع نا لوم بيركو

 يينملا نبال ىراخبلا مجارت ىف عقوو . جحلا بات كف امقاب ىف قابو « ءوضولا غابسا با » ق ثديدحلا ا

 بيرك ة باور نم وه ااو سابع نبا اور نم وه سيلو : ةماس اأ نع سابع نا هيف لاق هاف < ؛ مهو عضوملا اذه ىف

اضاع لوقو ءاملا ىأ فوذحم هلوعفمو ةدحوملا ديدشتب ( بص ) هلق . سابع نبا ىلوم
 اطر رهو أ 

 ىف جايتءالا وأ ةقشملا ريغب ةصتخم ةيهاركلا نأ ىعدب نم نکل < ءوضولا ىف ةناعتسالا ىلع فنصملا هب لدتساو

 اذنكو . رفسلا ىف ناک هلال ةماسأ ثيدح هيلع لدتس ال ةا
 ىراخيلا ساق رينا نا لاق < روك ذملا ةريغملا ثديدح

 ىف ىراخبلا حصفي ملو « رهاظ امهنب قرفلاو : تلق ٠ ةناعالا ىنعم ىف امبءامجال هيلع هبص ىلع هريغ لجرلا ةئضوت

 الو « ءاملا راضحإ . ماسقأ ةثالث ةناعتسالا : ىوونلا لاق . ةلمتحلا رومالا ىف هتداع هذهو « هريغ الو زا وجب ةلأسملا

 . ةجاحل الإ هوركم اذهو « لسغلا ىنجألا ةرشابم ىلاثلا : لاق . هفالخ لضفألا نكل : تلق . الصأ هيف ةهارك

 اب بشت و لوألا فالخ ىناثلاو « هركي امهد>أ : نابجو هيفو بصلا كلاثلا
 نوكيال هلعف للي ىنلا نأ تبث

 نامل لقوا فالخم ىلوآلا فالخ هقح ىف نوكي الف زاوجلا نايبل هلعفي دق هنأب بمجأو . لوألا فالخ

 ذا ‹ سكع ريف نم ىلوالا فالخ هلمف هوركم لك ناب جاو ا عزاني فيك هكرت ىلوآلا ناک اذإ

 يالا فالع مارحلا ىلع قاطي هوركملا
 ت ےس 2 ١

0 2 

 ص 3 0

 نس 20 ريحا : لاق و ن یگ ا لاق باه ا E i ىلع 1 ورک انو تق ١م

e 0 nم و  
 واو نيكل ھم ت ر r عفان نإ ع ر

 تدع َ ا نس ريغ قى دور 2 رم
 ناك هنأ همش َّن ةريغْلا نع
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 oV] هرفي CEN ككل علف 7 :CTT ىف هفارطأ _ ۱۸۲ ثيدحلا ]
 ‹ ىفقثلا ديجما دبع نبا وه باهولا دبعو « نيبرصبلا ظافحلا دحأ سالفلا وه ( ىلع نب ورم انثدح ) هلو

 ىف نارقالا ةياور دانسالا فو . فوع نب نمحرلا دبع نبا أ ميهارب ا نب دعسو < ىراصنالا وه ديعس نب ىحيو
 نم ةعب رأ هيفق ٠ ناطسو نايعبات ةريغملا نب ةورعو ريبج نإ عفانو ‹ ناريغص نايعبات ادعسو یک نال « نيعضوم
 نوكيف ىأر ىلع تافتلا وه لاقي نأ لمتحمو « لعج ةريخملا نأد » زق اذكر كنك قال لوق نأ ىضتقي قايسلا ناكف الإو «هسفن ةرابعب هيبأ مالك ىنعم ةورع ىدأ ) ناک هنأ ( هۆ . رداونلا نم وهو قسن ىف نيعب تلا
 ىف قأت ثيدحلا اذه ثحابمو . مقلب ىنلل « هل هلوق قو هذ هنأ هلوق ىف ريمضلاو « هبأ ظفل ىدأ ةورع
 هنأ ءوضولا دنع هيلع ءاملا بص نم ىراخبلا لدتساو : لاق . ةالصلا فالف هريغ نع امءلممي نأ لجرلل زوج ىلا تابرقلا نم اذه : لاطب نبا لاقو . ةناعتسالا ىلع لالدتسالا انه هنم دارملاو . ىلاعت هللا ءاش نأ نيفخلا ىلع حسملا
 بصلاب هريغ كلذ هيفكي نأ هل زاجو هئاضعال ءاملا نم فارتغالا ءىضوتللا مزل امل هلال . هريغ هتضوب نأ لجرلل ذوحي
 ىذلا قرفلا وه اذهو « ءاضعالا لسغل ريغلا ةرشام هناعإلا نيب و بصلاب ةناعإلا نيب ةقرفتلا هلصاحو . زوحي ال كلذو ©" هيلع ةينلا مدق دق ناكل القسم المع فارتغالا ناكولو . ذاج ًاضوت, نأ ىون مث فرتغا ول هنآل , دصاقملا نم ال لئاسولا نم فارتغالا ناب رينملا نبا هبقعلو . هلامعأ ةمب ىف زوجي كلذك - ءوضولا لمع ضعب فارتغالاو -
 امأو . لوألا باب نم ءاملا راضحإ اذكو « بصلاب ةناعتسالا ةهارك مدع ىلع نالاد ناثبدحلاو . لبق هيلا انرشأ
 هنأ ربع نبأ نع ىربطلا رفعج وأ هاورام امأو . داصأ نيعتسي ال نأ بحتسي معن : ماع امهف ةلالد الف 5 رشابملا
 « بصلل ةرشابملاب ةناعإلا ىلع لومحمف ؛ىدوجو یعوکر ىلع أ ىروربط ىلع ىنناعأ نم نا ام : لوم ناك
 ىلع سيل هنكلا  بلطلا ةغيصب ةنوكل و ٠ رضحلا ىف هلوكل ٠ نيروكذملا نيثيدسحلا نم ةهاركلا مدع ىف حرصأ اذهو . هيلع تبكسف « ىكسا : لاقف ءوضوب ےب ینا تيتأ : تلات الأ ذوعم تنب عيبرلا ثيدح نم كردتسملا ىف ك احلا ىور دقو . هيلجر لسفي وهو رع نبا ىلع بكسي ناك هنأ دهاجم نع هريغو اضيأ ىربطلا هاورام ليلدب
 لعأ لاو . فنصملا طرش

 ىف ةءارقلاب ساب ال : ”يهاربإ نع 3وصنم لاقو . هريغو ثدحلا دعب نارثلا ةءارق سا - ع5
١ 1 

 ١ 9 1 2 7 5

 ا الق الإو 0 ماس رازإ erie ناك نإ 5 م ر نع راج لاقو 1 روصو 0 لص ةلاسرا تح ر ¢ ماجا

 ريمضلا قامركلا لاتو . ثدحلا ناظم نم ىأ ( هريغو ) رغصألا ىأ ( ثدحلا دعب نآرقلا ةءارق باب ) هل
 لصفلا هلم مزليو < ثدحلا دعب اهون و مالسلاو ركذلا ىأ هريغو نآرقلا ةءارق باب ردقتلاو 2 نآرقلا ىلع دوعي
 نع ینعمسم وهف 2 لرالا قيرطب راكذالا نم امريغ زاوخ ثدحلا دعا ةءارقلا تزاج نإ الو 2 نيفطاعتملا نيب
 س

 امأتف . ةيللا ىلع همدق دق ناكل : هبآوص (۱)



 ل ۱۸۳ ثيدحلا

 لاقو ) هلق . هتررق ام ديؤي وهو ثدحلاب دارملا نایب مدقت دقو « ءوضولا ضقاون نم ثدحلا ريغ فالخم هركذ

 نع ةلأوع نأ نع روصنم نب ديعس هلصو اذه هرثأو , ىعخنلا ىأ ( ميهاربا نع ) رمتعملا نيا ىأ ( روصنم

 نبي مل : لاقف ماما ىف ةءارقلا نع هارب تلأس : لاق روصنم نع ىروثلا نع قازرلا دبع یورو « هلثم روصنم

 اضيأ روصنم نب ديعس ىور دقو . زاوجلا قلطمب قاعتت اهئاف «ةناوع ىنأ ةياور فل اخي ال اذهو : تلق . هيف ةءارقال

 دانسإلاو . ىت كلذ هركب لاقف ماملا ىف ةءارقلا نع ميهاربإ تلاس لاق نابلس یا نب دامح نع نابأأ نب دمع نع

 . هللا باتك نم ةبآ هيف أرقي الو « ءايحلا هيف عني ماحلا تيبلا سْنب : لاق ىلع نع رذنملا نأ ىورو . حصأ لوألا

 . ةءارقلا نع ىبتلي نأ مالا ىف نوكي نم نآش نأب عقاولا وه ام رابخ] وه امإو « ةءارقلا ةهارك ىلع لدي ال اذهو

 « صاخ ليلد هيف سيل هلال « هركت الالاقف كلامو نسحلا نب دمع هبحاص هفلاخو « ةفينح ىنأ نع ةهاركلا تيكحو

 ىف نكل . قلطاف ‹ هركت ال : باعصألا نع نايبتلا ف ىوونلا لاقو . ةيعفاشلا نم ناببلاو ةدعلا ابحاص حرص هنو

 ىكبسلا حجرو . ةجاحلا ءاضق لاح ةءارقلا نيبو هنيب ىميلحلا ىوسو . أرقي نأ ىغبني ال : ىرميصلل ةيافكلا حرش
 ريخ تافل تهرك ولف « رثكي ثدحلاو بولطم اهنم راثكتسالاو ةبواطم ةءارقلا ناب جتحاو ةهاركلا مدع ريبكلا

 . هرك الإو « هركي مل ةروع فشك هيف سيل و فيظن ناكم ىف ”ىراقلا ناک نإ ماملا ىف ةءارقلا مكح : لاق مث . ريثك

 ةروسكم ةدحو“ « بتنك » ةع ركة اور ىو « بتك عراضم ظفلب شكلا ةياور ىف اذك ( ةلاسرلا بتكيو ) هلو

 تلأس : لاق روصنم نع اضيأ ىروثلا نع قازرلا دبع هلضو رثآلا اذهو . ةءارقلاب هلوق ىلع افطع ةحوتفم فاكو

 ال ةباتكلاب قلعتي ءوضو ريغ ىلع هلوق نأ اذه نيبتو « معن : لاق ؟ .وضو ريغ ىلع ةلاسرلا بتنك أأ ميهاربإ
 ؛ ءوضو ريغ ىلع ناك نمل هركي كلذ نأ لئاسلا موت ةلمسبلاب ردصت نأ لئاسرلا نأش نم ناكاملو . مالا ىف ةءارقلاب

 نابلس ىأ نبا وه ( داح لاقو ) هلو ٠ ةءارقلا عم ىوتسي الف ةءارقلا دصقي ال ةلاسرلا بتاك نإ لاقي نأ نكم نكل

 لك ىلع ىأ سنجلا هب دارملا ( رازإ ) ماخلا ىف نم لع ىأ ( ميهيلع ناک نإ ) ىغخنلا ىأ ( ھارا نع) ةفوكلا هبقف

 « ةعدب ىلع مهتوكل مه ةنامإ امإ ماع مالسلا نع ىبنلاو « هنع هعماج ىف ىروثلا هلصو اذه هرثأو . رازإ مهنم

 نم مكيلع مالس ظفل ناو « هئامسأ نم مالسلا نآل هللا ركذ هيف مالسلاب ظفلتلاو « درلا مهنم ىعدتسي هنوكل امو

 ةمجرتلا هذه ىفرثآلا اذه ركذ هجوتي ريرقتلا اذمو . ءالخلا ىف وه نمل هءاشم رازإلا نع ىرعتملاو « نآرقلا

 هللا دبع نأ ساب نا لوم بيرك نع اهل نب همر نع كلام ىنثدح لاق لعام اشو - ۴

 « ةداسولا ضرع 2 ا 0 هو - ل ّئنلا_جوز ر دع للا ا سابع نا

 « لياقب لبق وأ - ليلا فّصقنا اذإ ىتح « ا هللا لوسر ماف « اهلوط ىف ُهلدأو وش هللا لوسر َحَمضا

 اوفا تأل شل ق ۶. هديب هجر نع مونلا حسم ساخ « تلي هللا لوسر ظقیتسا - ليلقب هدب وأ

 ا نبا لاق . یلص ماق ه٤ وضو نحف ارم اضف ةا لا ماق يث . نارع لآ ةروس نم

 فا دأب داو سارع له یاو مطاوفاو هيج ىلإ تقف تبهد ع «متصام لثم تعما تبقا

 1 : ا ر 3 نيتكر ٤ 0 7 2 )2 نيتك ر 7 5 نيتك 5 7 3 نيكو لصف اهلتفي
 ص

 ا ا ص
 حيصلا ىلصف ج رح 7: نياعيفح نيتك ر ىلصف ماقف ند ولا حاب اح عجاصا



TANءوضولا بانك - ۽  

 هلك دانسالاو « .ةمجعملا ناكس إو ملا حتفب ( ةمرغ ) هلو ٠ سيوا ىبأ نبا وه ( ليعامس] انثدح ) 0

 لرش نأ ىضتقي ناك مالكلا بولسأ نال تافتلا هيفو « سابع نا وه كلذ لئاق ( تعجطضاف ( هلو ٠ ن

NETىجابلا ه هركنأو اضيأ ضلابو « روهشملا ىلع هلوأ حتفب (ضرع ىف ) هل . تاب  

 لاق ال نكل : تلق . كرتشم ظفل وهو بناجلا وه مضلاب ضرعلا نآل : لاق اضيأ ىنعملا ةبج نمو لقنلا ةبج نم

 ا ا راج دا او aS «ءافوط قد

 ( تايآلا رشعلا أرق مث ) هلق . ببسملا ىلع ببسلا قالطإ باب نم مونلا رثأ وأ « لح ا ىلع لاخلا مسا قالطإ باب
 هرك نم در ىلع ليلد هيف : هعبت نمو لاطب نءا لاق . ةروسلا رخآ لا ( شرالاو تاومسلا ناخ ف نا ا اهوأ

 ريسنملا نبا هبقعآو . امرك نأ لبق مونلا نم همايق دعب تايآلا هذهأ أرق هل هال < ةرابط ريغ ىلع نآرقلا ةءارق

 امأ و « ىلق ماني الو ىانيع مانت » لاق هنآل , كلذكس يلو ٠ د لا هريغو

 لوق ىلإ ةبسنلاب دمج بقعت وهو : تلق . أضوتف كلذ دمي ثدحأ وأ ءوضولا ددج هلعلف كلذ بقع أضوت هنوك

 ىف ًارهاظ ناک ءوضولاب كلذ بقع امل نكل « مونلا ف ثدحأ هنوك نيعتي مل هنا . مونلا نم همايق دعب : لاطب نبا

 نإ هنأ هتيصوصخ معن < مان وهو ثدح هنم عقب ال نأ هموضو ضقني ال همون نوک نم مزلي الو ‹ ثدحأ هوك

 هر ذ ام ىنعم ىلا ليعامسإلا قبس دقو 5 همدع لصألا هريغو ديدجتلا نم هوعدا امو . 5

 . ةسمالملا نم واخت ال شارفلا ىف لهآلا ةعجاضم نأ ةمج نم ةمجرتلل فردا ةبسانم نأ ربظالاو « رينملا نا

 نال ضقنب قب همون درج نأ فنصملا در ملو ا لي وعتسل شاخ نا لوق نم كلقانخوي نأ نكي و

 ا « ىلص مث خفن ىح مانف عجطضا مث » ءوضولا ىف فيفختلا باب ىف هدنع ثيدحلا اذه رخآ ىف

 ريتغا وأ « مل ىنلا ةرضحب سابع نبا لعفب جّتحا ىراخبلا لعل : ليعامسإلا ضارتعا ركذ نأ دعب ريبكلا ىبسلل

 یف هب ثيدحلا تدقام هيجوت ثيدحلا اذه نم ذخؤيو : تلق . ءوضولا ضقني سبلاو هلهأ عم ملم ىنلا عاجطضا

 ىلا ) هلو . لستغي ناك لب ىلص مث ءوضولا ىلع رصتقا امل ريك لا ناك ول ذإ « رغصالا هب دارملا نأو « بابلا ةمجرت

 . ةبرقلا ةدارإل ثنأف « ةقلعم » ةياورلا هذه ىف لاق كلذلو « ءالبلل تدبت ىتلا ةبرقلا نشلا : ىباطخلا لاق ( ةقلعم نش
 « مث نم حجاريلف عضوملا اذه ىلا ءوضولا فيفخت باب ىف ةراشإلا تمدقت ( عنص ام لثم تعنصف تمقف ) هلق

 ىلاعت هللا ءاش نإ رولا باتكىف ثيدحلا اذه ثحابم ةيقب ىأتسو

 ل ل د ( هيبنت )

 نزلا ىلع لا رم الإ اضرب | نم يصاب - ۷

 3 نب ماشه ن .ء كلام اک لاق ؟ليعامسإ ( شو - 4

 ةماف ىه ادو + نولي مایق س انا اذاق ؛ سدا رت ني لا جوز ةشئاع تيتأ : تلاق اهنأ ركب بأ

 تقف مالا ناخی كافران رع اه ديب تراشأف ؟ سالا : ا 07

 تب ءامسأ | r E هتأرما نع

 . 3 ىأ نراشآف ؟

a: ٠ 

 م هيلع ىنئأو هللا دج هير هللا لوسر فنا اهل . < بار یو ص جو ( يس ناوي لح تبق و اح قلو للا لرو علا ا ا ا أ ةتلمجو «يشلا



 ۲۸۹ ۱۸۰ دامو ثيدحلا
 8 لە 3 5 25 5 2 ١. ١ م 0 0

 ىف نونتفت منأ a حوا كفو a إ زأ احل هيف داق

 كهعام : ”لاةيف ك دحأ ىنوُي ( هامسأ "تاق كلذ أ ىردأال) لاجدلا .ةنتف - نو بي رق وأ - لثم روبقلا

 انءاح « هلا لوسر دمع < وه : لوقيف ( هاهسأ "تاق كلذ ىلا ىردأ ال «نقولا وأ )ن والام ؟ لكلا ذم

 وأ) قفانلا | 18 اني د تنك ٠ نإ الغ e : لاقيف . ااو انمآو ااف « داو تانيا

 هّماَقف يش نولوقي سائلا تسمم ” « ىردأ ال  لوقیف ( دامسأ *تلاق كلذ ئا ىرذأ ال « باتل

 ريدقتلاو « اقلطم ىثغلا نم ءوضولا بجو أ نم ىلع درلا ىلا كلذب فنصملانراشأو « اهحتف زوجب و فاقلا رسكو ةثلثملا

 هلك دانسإلاو ء اضيأ سيوأ ىنأ نبا وه ( ليعامسا انثدح ) لوق . القثم ناك اذا الإ ىثغلا نم أضوتي مل نم باب

 هلق . اهسأرب تناك ةراشإلا هذه نأ امف نيب و « للعلا ىف ةمدقتملا بيهو ةياور ىهو < معن ىأ , ةي ركلو « نونلاب

 نم برض وهو « () فوقولاو بعتلا لوط نم ضرعي ضيم ىثغلا : لاطب نبا لاق « یناطغ ىأ ( ینالجت )
 ضقني وهو « ءامغإلاك ناكل اديدش ناك ولو « هل ةمفادم اهسأر ىلع ءاملا ءاسآ تبص امنإو . هنود هنأ الإ ءامغإلا

 ضقنيال كلذو « كردم تناك اهساو> نأ ىلع لدي اهيلع ءاملا بص ىلوتت تناك اهنوكو . ىهنت ا. عامجإلاب ءوضولا

 - ةالصلا ىف وهو هفلخ ىذلا ىرب ن اكو عقلي ىنلا فلخ یلصت تناك اهنأ ةبج نم اہلعفب لالدتسالا لعو . ءوضولا

 باتك ىف هثحابم ةمقب فاو 2 ملعلا باتك ىف ثددحلا اذه ثحابم نم ءىش مدقت دقو .٠ الع ركنأ هنأ لقني و

 ىلاعت هللا ءاش نإ فوسكلا ةالص
 ر - 1 3 5 - 0 ت

 [ ةدئاملا ١ ]4 كرم اوحسماو )ل یلامت ولا لوقل « هلک سارا حسم باب — ۳۸

 أر ىلع حسم لجل ةلزنم ةأرلا : بسلا نبا لاقو

 دير نب هللا ربع ثید £ جتحاف ؟ سأرلا ضعب حسك نأ هىزميأ : "كلام لسو

 لاق الجر نأ هيبأ نع نزال ( یی ن ورع نع اا ارح ا لافاشو س هللا دبع اشو - 1۸0

 لاقف ؟ أموت هلل هلل ”لوسر ناك "فيك ی ر نأ مینا - یم نب ور دج وهو  ديز نب هللا دبمل

 هيدي لسع مئانالث هجو لسغ مث «(2الثرثنتساو ضمضم مث «نيتر م لسغف هيدي ىلع غرف أف ءائاعدف . معن: ديز نهللا دبع

 لإ أمهم بهذ شح هسأر دق ا : َريدأو أمهم لبقأف هديب ا حسم 3 ¢ نيق "را ىلإ نين م نيت" م

 ت ر ي ی ھه 5

 هيلجر لسع م ؛ نم اد ىذلا ناكا ىلإ اهّدر اف

 [ ۱۹۹ ۰۱۹۷۰۱۹۲۱۹۱۱۸7 : ىف هفارطأ - دهم ثيدحلا ]

 ثيدحلا اذه ىف مك« هشهدي ام هعام وأ هتيؤر دنع اضيأ ناسنالا شرعي دقو (1) ٠

 ىرابلا عف 4 ١ جمال م



 ءاوضولا تانك 4۰
 میس نم سسس

 ىأ ( بينملا نبا لاتو ) هلو . لمتسلل « هلك , ظفل طقسو مرثكأل اذك ( هلك سأرلا حسم باب ) هلق
 ةأرملا نكي : لاق هنأ دحأ نع لقنو « ءاوس حسملا ىف ةأرلاو لجرلا » ظفاب ةبيش بأ نبا هلصو أله راو دم
 ىف ةمم رخ نأ هنيب « عابطلا نب ىسيع نب قتل وه كلذ نع هل لئاسلا ( كلام لثسو ) هل ٠ اهسأر مدقم حسم
 ورمع ىنئدح : لاقف ؟ كلذ هئرجيأ هثوضو ىف هسأر مدقم حسم لجرلا نع اكلام تلأس : هظفل و هقب رط نم هی
 ىلا هيدي در مث « هافق ىلا هتيصان نم هئوضو ىف ليي هللا لوسر حسم » لاقف ديز نب هللا دبع نع هيبأ نع حي نب
 ثيدحلا نم ةلالدلا عضومو < لبق فنصملا هقاس ىذلا نم ةمجرتلل حرصأ قايسلا اذهو . > هلك هسأ ر حسف هتيصان
 « ةيضيعبت اهأ ىلع ضعبلا حسم وأ « ةدئاز ءابلا نأ ىلع لكلا حسم اهنم داري نأ لمتحي نال « لمجةبآلا ظفل نأ ةبألاو
 هتيصان ىلع حسم هنأ ةريغملا ثيدح ىف الإ هسأر ضمب حسم هنأ هنع لقني ملو « لوألا دارملا نأ أب ىنلا لعفب نيب
 نع ) هلق . لصألا ىف ال هيلا دنسملا ىف لامجالاف اذه ىلعف « ٠ ضرفب سيل ميمعتلا نأ ىلع لد كلذ ناف « هتمامعو
 ةرامل انکو « ةيحص نسمح نأ هدجل « ورع دبع نب يم همسأو نسح ىبأ نبا ىأ ةرامع نب يحي نايع أ ىأ (هيبأ
 هلق . اهلخد دقو فسوي نب هللا دبع الإ نويندم هلك دانسالاو . رظأ هيف : ےل وأ لاقو . ربلا دبع نبا هب مزج ايف
 نب ورمع نع بيهو قيرط نم اذه دعب ىذلا تردا ىف فلصملا ءامس اك نسح ىفأ نب ورمع وه ( الجر نأ (
 امأو . ازاجم الو ةقيقح ال ىح نب ورمعل ادج سبل هال ,ديز نب هللا دبع « وهو » هلوقب دارملا نأ معز نم موو « هتل ام ىف هنوكل ادج هامسو « هيبأ مع هنال « زوجت هيف « ىح نب ورمع دج وهو ه انه هلوقف اذه ىلعو « تحب
 , ةباورلا هذه نم همهوت طلغف ديز نب هللا دبع تنب نبأ هنإ محي نإ ورم ةمجرت ىف هعبت نمو لاکلا بحاص لوت
 يأ تنب نامعنلا مأ ىه هريغ لاقو « ريكبلا نب سايإ نب دم تنب ةديرح ىه ىح نب ورمع مآ نأ دعس نبا ركذ دقو
 تاور ىف ىميع نب نعم لاق « همه. أف مرثكأ امأو « لئاسلا اذه نيرعت ىف أطوملا ةاور فلتخا دقو . ملعأ هتاف ةيح
 . . ةباحصلا نم ناكو ديز نب هللا دبعل لاق - يح نب ورم دج وهو  نسح بأ عمس هنإ : ىح هيبأ نع ورم نع
 لاق هنأ هسيبأ نع وربع نع كلام نع : مألا ىف ىعفاشلا لاقو . ةئود_لا ىف نونح قاس اذكو . ديز نب هللا دبع لأسي نسح ابأ هدج عمس هنأ ىحي هببأ نع وربع اندح : كلام نع ىنابيشلا نسحلا نب دمتم لاقو . ثيدحلا كذف
 هنبا ناو ورع هئباو ىراصنالا نسح وبأ ديز نب هللا دبع دنع عمتجا : لاقي نأ فالتخالا اذه عمجي ىذلاو . . تلق : لاق هببأ نع ورم نع كلام نع ىنءقلا نع ةفيلخ ىبأ نع ىليعامسالا ةياور هلثمو . ديز نب هللا ديعل
 ثي « نسح ىنأ نب ورع هل مهنم لاؤسلا ىلوتو ؛ لِي ىنلا ءوضو ةفص نع هولأ سف نسح ىلأ نب ةرامع نإ بحي
 : لاق روتلا نم ءوضولا باب ىف فنصملا دنع لالب نب نايلس ةياور هديؤيو ٠ ةقيقلا ىلع ناك لاؤسلا هيلا بسن
 لاؤسلا بسن ثيحو .٠ ارضاح ناكو ريك آلا ناك هن وکتل ذاجلا ىلهف نسح ىبأ ىلا لاؤسلا ا . . ىئريخأ ديز نب هلا دبعل لاقف « ءوضولا رثكي نسح ىبأ نب ورع ىنعي یع ناك: لاق هيبأ نع يبي نب ورم ىنادح
 حابصلا نب دمع نع ملسم ةياور ىف عقوو . لالا رضح دقو ثيدحلا لقان هن وکسل اضيأ زاجل ىلعف ةرامع نب ىحيل

 ل هنأ نيتي كلذبو ٠ ديز نب هللا دبع ثيدح المع هميمعت بجأولاف هدع دئع امأو . اهدوجو دنع ةماعلا حيملاعبت هنم رهظ ام حسك ءازتجالا ىلع ثيدحلا لدي امنإو « ةمامج هيلع نكي مل اذإ ضرفب سيل حساب سأرلا عت نأ ىلع ةجح 0 ثيدحلا ف سيل )١(
 هن . شيعبتلل الو ةدئاز تسيلف « قاصلالل ةيآلا ىف ءابلاو . فالتخا نيثيدحلا نيب : + ی بنك وج e س



 1 امو ثيدحلا

 ةياور ىفو . امم هركذف ءانل ًاضوت هل ليق » لاق ديز نب هللا دبع نع هيبأ نع ىح نب ورمع نع ىطساولا دلا نع

 اوقفتا مهنوك نم مدقتملا عملا ديؤي اذهو « هل انلق » ظفلب روكذملا دلاغ نع ةيقب نب بهو قيرط نم ليعامسالا

 نب ورگ نع ىدرواردلا ةياور احوضو كلذ ديزيو . نسح ىتأ نب ورمع مهنم لاؤسلا ىلوتم نكل « ةلاؤس ىلع

 ثيدححلا ركذف < ديز نب هللا ديعل تلقف « ءوضولا ريثك كت نك و لاق نسح ىلأ نب وربع هع نع هيبأ نع ی

 هيدي نأ دارأ هنأكو « خيشلل بلاطلا ةفطالم هيف ( عيطتستأ ) هلق . معأ هللاو جرختسملا ىف يعن وبأ هجرخأ

 هلق ٠ دبعلا دعبل كلذ ىس خيشلا نوكي نأ لاتحا نم هدنع مات ام ماهفتسالا ببسو « ملعتلا ىف غلب أ نوكيل لعفلاب

 : ىدوادلا لاق ةحوتفم ةاذثم, رونلاو . « ءام نم روتي اعدف د هدعب ىذلا بابلا ف بهو ةياور ىفو ( ءامب اعدف )

 نم نوكي ردقلا لثم وه ليقو « تسطلا هبشي ليقو « تسطلا وه لبقو . هنم برشي ءانإ : ىرهوجلا لاقو . حدق

 ثيدحلا اذه لوأ ىف بضخلا ىف لسغلا باب ىف فنصملا دنع ةيلس ىبأ نب ديزعلا دبع ةياور ىفو . ةراجح وأ رفص

 نم فنص رسكت دقو ءافلا ناكسإو ةلمهملا ضب رفصلاو « رفص نم روت ىف ءام هل انجرخأف ملم هللا لوسر انانأ د

 روتلاو . ةدحولاو ةمجعملا حتفب هبشلا اضيأ ىبسيو « بهذلا هبشي هن وكل كلذب ىمس هنإ ليق « ساحنلا ديدح

 ةياكمح ىف غلبأ نوكيف ءوضولا ةسفص نع لثس ذإ ديز نب هللا دبع هنم أضوت ىذلا وه نوكي نأ لست روكذملا

 نب ناس ةباور فو « نیت زمه « ًافكأف د بيهو نع یسوم ةياور ىفو ( غرفأف ) هلِوَق . بجو ىلع لاحلا ةروص

 اذإ ءأفك أو ءانإلا افك لاقي ىنمم ناتغل امهو « فاكلا حتفب « أفكف د بيهو نع ةرم سأرلا حسم باب ىف برح

 حرص اک ديلا ىلع ءانالا نم ءاملا غارفإ نيعضوملا ىفدارملاو . هتلمأ هتأفكأو هتببكءانالا تأفك قاسكلا لاتو « هلامأ

 لالب نب نايلسو بيهو ةياور ینو « هدي دارفاب كلام ةياور ىف اذك ( نيترم هدي لسفف ) هلق . كلام ةباود ىف هب

 « سنجلا ىلع كلام ةياور ىف دارفالا لمحيف « ةينثتلاب < هيدي لسغف » عن یبا دنع ىدرواردلل اذكو فنصملا دنع

 اوعمتجا دقو ظافح ءالؤهو « ملسم دنع هللا دبع نب دلاخل اذكو « «اثالث د ءالؤه دنعو « « نيترم » كلام دنعو

 ورم نم نیت سه ثم دحلا اذه عمس هنأ بيهو نع زب قيرط نم مم ركذ دقو « دحاولا ظفاحلا ىلع ةمدقم مهتدايزف

 . ددعتلا مدع لصالاو دحتم جرخلا لوقن انال نيتعقاو ىلع لمح لاقي الو « هتياور حيجرت دكأتف « ءالما يح نبا

 نيدي'اب دارملاو « نامثع ثيدح ىف هلثم مدقت اک مون ريغ نم ناكولو ءانإلا اهلاغدإ لبق ديلا لدغ ماكحالا نم هيفو

 مزلتسي راثنتسالاو « قشنتساو ضمضم » ىببهشكللو < ( شنتساو ضمضمت مث ) هلق . ريغ ال نافكلا انه

 ىلع هب لدتساو « تافرغ ثالثب » اثالث هلوق دعب دازو ةثالثلا بيهو ةياور ىف ركذ دقو « سكع الب قاشنتسالا

 ضمضم » ليلق دعب ةيتآلا هللا دبع نب دلاخ ةءاور ىفو « ةفرغ لك نم قاشنتسالاو ةضمضملا نيب عملا بابحتسا

 لاتا |مقرطت هناف بيهو ةيآور فالخم « ةرم لك عملا ىف حرص وهو « اثالث كلذ لعف دحاو فك نم قشنتساو

 نم ءوضولا باب ىف فنصملا دنع لالب نب ناملس ةياور ىف عقوو . ديعلا قيقد نبا هيلع هبن اک ةيوسن الب عيزوتلا

 انرشأ امل نظن هيفو « ةدحاو ةفرغ عملا ىلع ا لدتساو « ةدحاو ةفرغ نم تارم ثالث شنتساو ضمضف هروتلا

 لدتساف « ضمضف اهجرختساف هد لخدأ مث» ةروكذملا دلاخ ةباور نم مسملو « ةدايزلا مدقتف جرخلا داحتا نم هيلا

 مل ( الث هبجو لسغ مث لوق . تح هيفو ةيديقعتلا ءافلاب فطع هنوكل قاشنآسالا ىلع ةضمضملا ميدقت ىلع اہ

 لسع هب لدتسي نأ حسملاب سأرلا ممل بوجو ىلع ثيدحلا اذ لدتسا نم مزليو ؛ كلذ يف تاياورلا فلتخت
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 مث ) هلق . لعفلاب ةنسلا هتنيي ةيألا ىف لمع نيكسحلا نم الكنآل « عيبا ىف « مث » هلوقب نايتالل بيترتلا بوجو
 ‹ نيترم نيديلا لسغ ىف ىح نب ورمع نع تاياورلا فلتخت ملو ٠ نيت لم راركشب اذك ( نيت نيت هيدي لسغ
 نمل هدو » هيفو أضوت مب ىنلا ىأر هنأ ديز نب هللا دبع نع عساو نب نابح قيرط نم لسم ةياور ىف نکل
 ( نيدقفرملا ىلا ) هلق . دحتم ريغ نيثيدحلا جرخم نوكل رخآ ءوضو هنأ ىلع لمحيف « اثالث ىرخآلا مث اثالث
 لسغ ىف ناقفرملا لخدب له : ءابلعلا فلتخا دقو « سنجلا ةدارإ ىلع دارفإلاب قفرلا ىلا ىوححاوىلمتسللو ركل اذك
 ةيآلا ىف ىلإ نأب روهمجلل مهضعب جتحاو « كلام نع مهضعب هاكحو « رفز فلاخو « معن : مظعملا لاقف ؟ال مأ نيديلا
 ةن رقلا ناب بيجأو « رهاظلا فالخ هنأب بقعتو « ( ملاومأ ىلا مهلاومأ اولكأت الو إل ىلامت هلوقك عم ىنعم
 رامع ثيدحل طبإلا ىلا مسالا اهلانقي ديلا : راصقلا نبا لاقو . اهلبق ام سنج نم ىلا دعب ام نوک یهو هيلع تاد
 نيعارذلا عم الوسغم قفرملا قب ( قفارملا ىلا إل ىلاعت هلوق ءاج الف « ةغللا لهأ نم وهو « طبالا ىلا مميت هنا د
 قابسلا نم ارهاظ كلذ نوكىفو « لونسغللل ال نيديلا لسغ نم كورتملل دح انه ىلاف اذه ىلعف . ىهتنا . مسالا قحب
 رودي أف اهجورخو كح ا ىف الوخد اماف « اقلطم ةءاغلا ىنعم.ديفي ىلا ظفل : ىرشخزلا لاقو . لعأ هللاو . رظن
 تظفح لئاقلا لوقو « لاصولا نع ىبهنلا لوخدلا مدع ليلد ( ليللا ىلا مايصلا اومتأ مث إل ىلاعت هلوقف « ليلدلا عم
 ليلد ال ( قفارملا ىلا إل ىلاعت هلوقو  نآرقلا عيمج ظفحلا اقوسم مالكدلا نوك لوخدلا ليلد هرخآ ىلا هلوأ نم نآرقلا
 هلعفب امهلوخدل لدتسي نأ نك و . ىهنتا نقيتملا عم رفز فقوو طايتحالاب ءاملعلا ذخأف : لاق « نب مالا دحأ ىلع هيف
 فارطأ سم ىح نيقفرملا ىلا هيدي لسغف » ءوضولا ةفص ىف ناثع ثيدح نم نسح دانساب ىنطقرادلا یف < هلع
 ىفو « 222 فيعض هدانسإ نكل « هيقفرم ىلع ءاملا رادأ أضوت اذا هلت هللا لوسر ناک د لاق راج نع هيفو « ن.دضمعلا

 ىواحطلا فو « قفرملا زواج ىتح هيعارذ لسغو » ءوضولا ةنص ىف رجح نب لئاو ثيدح نم ىناربطلاو رازي
 ثيداحألا هذهف « هيقفرم ىلع ءاملا لبسي ىح هيعارذ لسغ مث » اعوفرم هيب أ نع دابع نب ةبلعت ثيدح نم ىقاربطلاو
 « عم ىنع نوكت نأو ةءاغلا ىنعب نوكت نأ لمتحي ةبآلا ىف «ىلا » : هيوهار نإ قححإ لاق . اضعب اهضعب ىوقي
 « ءوضولا ىف نيقفرملا لوخد باحي] ىف افلاخع لعأ ال : ملا ىف ىعفاشلا لاق دقو . ىهتنا . عم ىنعمب اهنأ ةئسلا تنيبف
 امل و اع رص كلام نع كلذ تبثي ملو « هدعب رهاظلا لهأ نم كلذب لاق نم اذكو هلبق عامجإلاب جوجح رفرف اذه ىلعف
 قفت رب هلال كلذب ىم عارذلا رخآ ىف *ىتانلا مظعلا وه ءافلا حتفو ملا رسكب قفرملاو . المتحم امالك بهش هنع ىح
 دلاخ ةياور ىفو « ةيزخ نبا ةباور نع مدقت اک « هلك» عابطلا نبا داز ( هسأر حسم مث ) هلق . هوحنو ءاكتالا ىف هب
 تحسمو ميلا سأر تحسم كلوقك اهتابثإو اهفذح زوحي ةيدعتلل ءابلا : ىطرقلا لاق ءابلا ةدايزب هسأرب هللا دبع نإ
 اوسم ىضتقي ال ةغل حسملاو « هب الوسم ىضتقي ةغل للا نأ وهو رخآ ىنعم ديفتل ءابلا تلخد ليقو < هسأرب
 « بلقلا ىلع ومف ءاملا كسوءرب اوحسماو لاق هنأكف « ءام ريغب ديلاب حسملا أزج ال كسوءر اوحسماو لاق ولف «هب
 وأ سأرلا عيمج ( مكسوءرب اوحسماو إل ىلاعت هلوق لمتحا : ىعفاشلا لاقو . ءاملاب مسوءر اوحسما ريدقتلاو
 نأ مميتلا ف ( مكهوجوب اوحسماف ل ىلاعت هلوق نيبو هنيب قرفلاو . ”ىزحي هضعب نأ ىلع ةنسلا تلدف « هضعب

 هيدي لسع 5 ده لاق لسو هيلع نأ ىلص ىا ءوضو ةفص ىف ةر سه ىنأ نع حيحصلا ف لس هآور ام ثريداحالا هذه نم حصأو )ن0(
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 نآل لسجرلا لسغ نع الدب فخلا حسم نوكدري الو « اقرتفاف لصأ سأرلا حسمو لسفلا نع لدب هيف حسملا

 اذهو ءرذعلا ةنظم وهو رفس ىف ناك هلال - رذعل ةيصانلا حسم ىلع رصتقا هلعلف ليق ناف . عامجإلاب تقبل هيف ةصخرلا

 هنع ىور دق : انلق - ةبعش نب ةريغملا ثيدح ىف ملسم قايس نم صاظ وه اک ةيصانلا حسم دعب ةمامعلا ىلع حسم

 لوسر نأ ءاطع ثيدح نم ىعفاشلا هاورام وهو « رفسل ضرعت الو ةمامعلا ىلع حسم ريغ نم سأرلا مدقم حسم

 رخآ هجو نم هيجم دضتعا هنكل لسص وهو < هسأر مدقم حسمو هسأر نع اا بخ اوت هل هللا

 لسرملا نم لك دضتعا دقف « هلاح فرعي ال لقءم وبأ هدانسإ فو سنأ ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ الوصوم

 دضتعي لسرملا نأ نم ىعفاشلا هركذ امل لاثم اذهو « ةعومجلا ةروصلا نم ةوقلا تلصحو « رخآلاب لوصوملاو

 تررق دقو « اوغل لسرملا عسقيف دنسملاب ذئنيح ةجحلا نأ دروأ نم باوج اذ نيظو « دنسم وأ رخآ لسرع

 حسمو » لاق ءوضولا ةفص ىف ناثع نع اضيأ بابلا فو . حالصلا نبال ثيدحلا مولع ىلع هتبتك ايف كلذ باوج

 ءافتك الا ربع نبا نع حصو . هيف فلتخم كلام ىبأ نب ديزي نب دلاخ هيفو « روصنم نب ديعس هجرخأ « هسأر مدقم
 امب هلك اذهو . مزح نبا هلاق كلذ راكنا ةباحصلا نم دحأ نع حصي ملو « هريغو رذنملا نبا هلات سأرلا ضعب حسب

 مالك نم اجردم سيل و ثيدحلا نم هنأ صاظلا ( هسأر مدقع أدب ) هلق . ملعأ هللاو هركذ مدقتملا لسرملا هب ىوقي

 . « ربدأو لبقأ » هلوق رهاظل همدقم ىلا ىبتي نأ ىلا سأرلا رخؤم أدبي نأ ةئسلا : لاق نم ىلع ةجح هيفف « كلام

 «لبقأو هيديب ربدأف » لالي نب نابلس ةياور نم ابيرق فنصملا دنع ىتأيسو ؛ بيترتلا ىضتقت ال واولا نأ هيلع درو

 جرو « هنع ربدأ ام الو هيلا لبقأ ام نيعي ملو « ةيفاضالا رومآلا نم رابدإلاو لابقإلا نال ةجح هرهاظ ىف نكي لف

 ةيمست نم هنأ ىلع « لبقأ » هلوق لمحيف مدقم اب ةءادبلا كلام ةءاور تنيعو . دحاو ىنعم امهف دحتم نيقيرطلا

 باعيتسا رابدإلاو لابقإلا اذه ىف ةكحلاو . كلذ ريغ همجوت ىف ليقو « سأرلا لبقب أدب ىأ « هئادتباب لعفلا

 ةيناثلاو ةبجاو ىلوالا نأ ممعتلا بجوأ نمع روهشملاو « رعش هل نمي كلذ صتخم اذه ىلعف ؛ حسملاب سأرلا ىتبج

 ( هيلجر لسغ مث ) هلق . ملعأ هللاو . ميمعتلا بوجو ىلع ثيدحلا اذهب لالدتسالا فعض نيبقي انه نمو « ةنس

 وه بعكلا نأ روهشملاو « نيقفرملا ىلا هلوق ىف ثحبلاك هيف ثحبلاو « نيبعكلا ىلا » ةيئآلا بيهو ةءاور ىف داز
 دقعم دنع مدقلا ربظ ىف ىذلا مظعلا هنأ ةفينح ىنأ نع نسحلا نب دمحم ىكحو « مدقلاو قاسلا قلم دنع رشانلا مظعلا

 نومدقتملا رثكأ دقو « ةغللا لهأ هفرعي ىذلا حيحصلا وه لوآلاو « هلثم كلام نع مساقلا نبا نع ىورو « كارشلا

 تي أرف ه ةالصلا ف فصلا ةفص ىف حيحصلا ريشب نب نامعنلا ثيدح هيف ةلدآلا حضوأ نمو « كلذ معز نم ىلع درلا نم

 مل اذا نيبعكلا ىلا نيفخلا مرحلا عطق ثيدح ىف كلذ ىأر امنإ ادم نإ ليقو « هبحاص بعكب هبعك قزاي انم لجرلا

 نوكي دحاولا ءوضولا نأو ‹ ءوضولا ءادتبا ىف اعم نيديلا ىلع غارفإلا دئاوفلا نم ثيدحلا اذه فو . نيلعنلا دحب

 هل نأ نونظي امب هايإ مهفادتباو هتیعر ضعب تيب ىلا مامإلا ءىجم هيفو ٠ ثالثب هضعبو نیت رم هضعإو ةرمب هضعب

 ىبطتلا ليلقلا ءاملا نم فارتغالا نأو « لعفلاب ملعتلاو « ةهارك ريغ نم ءاملا راضحا ىف ةناعتسالا زاوجو « ةجاح هب

 ةت طارتشا اما خلا ههجر لسفف هدب لخدأ مث » هريغو بيهو ةءاور ىف هلوقل المعتسم ءاملا ريصي ال

 ءاملاب ربطتلا زاوج ىلع هحيمص ىف ةناوع وبأ هب لدتساو < امني ام الو اهتبشي ام ثيدحلا اذه ىف سيلف فارتغالا

 لاقو « اهلسغ تقو وهو هجولا لسغ دعب فارتغالل هدب لخدأ دقو < هيف ركذت مل ةينلا نأ ههيجوتو « لمعتسملا
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 . ىوغبلا عمطق اذمبو « هنم فرتغملا نم عقب امن إ لامعتسالا نال المعتسم ءاملا ريمي ال فارتغالا درج ىلازغلا
 بدني ال هنأ ىلعو  اضرف ال ابدن كلذل لد هنأ انمدق دقو « سأرلا حسم باعيتسا ىلع فنصملا هب لدتساو

 زاوج ىل_عو « اضيأ ىأيس اك ةفرغ نم قاشنتسالاو ةضمضملا نيب عملا عو « درفم باب ىف تيس اك هريركت
 هريغو سادنلا ةينآ نم رهطتلا

 نیبمگلا ىلإ نیلجرلا لسع ساپ ۹

 هللا دبع لاس ِنَسَح ىبأ بور تد مش : لاق هيبأ نع ورع نع "بيكو ان دح لاق وسوم اڪ - ۹

 رولا نم هدب ىل افك أف : لَ اهلا ءور م اعرق ر ءام تو روتي اعدف « هب ”ىنلا ءوض نع ميز نبا

 سض 4 ل تا دلل 0 ضف روا ف هدي لدا 8 هيدي هدب لف

 م ا سا اس ي هب

 نيتك ىلإ هيلجر لسغ

 نب ىح نبا وه روكذملا ورعو « هلبق ىذلا بابلا ىف هثحابم تمدقت ( نيبعكسلا ىلا نيلجرلا لسغ باب ) هلق

 قامركلا برغأو « ازاجي هدج كانه هامسو « هانمدق ا هيب أ مع نسح ىبأ نب ورمعو « مدقتملا كلام خيش ةرامع

 ىح نب ورمع مأ نأ انمدق دقو « همأ لبق نم ىح نب ورمع دج نسح ىبأ نب ورمع : لاقف لاوككلا بحاصل اعبت -

 ( لَ ىنلا ءوضو ) مبلجأل ىأ ( مه أضوتف) هل ٠ لاتحالاب هلاق ام مقتسي ملف نسح ىبأ نب ورمعل اتنب تسيل
 ةباورلا هذه ىف نيب ( هبجو لسفف هدي لخدأ مث ) هلق . ةغلابم هأوضو هيلع قلطأو « مب ىنلا ءوضو لثم ىأ
 نکل . هريغو لسم فو « تاياورلا قاب ىف وه اذكو « هيدي ىدحاب فراغا هنأ ور توضع لكل فارتغالا دب دجت

 ىف كلذ سيلو « ةينثتلاب « هيدي لخدأ مث » ةيتآلا لالب نب نابلس قيرط نم تقولا ىبأو ركاسع نبا ةباور ف عقو
 اريغص ناك ءانإلا نأ نظأو ٠ ىوونلا هلاق حيحصلا جراخ تاياورلا نم ءىش ىف الو ىليصآلا الو رذ أ ةباور

 اعيمج نيديلاب فارتغالاف الاو ٠ سابع نبا ثيدح ىف هريظن مدقت اک ىرخالا ىلا اهفاضأ مث هيدي ىدحاب فرتغاف

 قبرط ىف مدقت اک نيت رم دي لك لسغ دارملا ( نيترم هيدي لسغ مث ) هْلوَق . ىعفاشلا لاق اک الوانت برقأو لبسأ
 ةدحاو ةرم دب لكل نوكي ناكف نيديلا ىلع نيترملا عيزوت دارملا سيل و « نيت رم نيترم هيدي لسغ مث » كلام

 هک اوس لضقب اوئضوَي نأ ةلهأ لا ربع نب ريرَج ماو . سالا ءوضَو لضف لامتسا صاب - غ٠
 جلال

AYلوسر انيلع َر چ رخ : : لوقي ا تعم لاق ج ا لح لاق ١ ٌةبعش ان لاق م دا اشو - سس  

 Ira هوو لف نيم نودع“ سانلا لع 1 و روضو ا

 ہک هر ص

 ةزدع هيدي نيبو « نيتع ر ىصعلاو « نيتك ر تلا هلل ل ىنلا
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 ۹۵ ۱۸۹ - ۱۸۷ ثيدحلا

 دعب فرظلا ف قبي ىذلا ءاملا لضفلاب دارملاو « ربطتلا ف ىأ ( سانلا ءوضو لضف لامعتسا باب ) هلق

 نب سبق قيرط نم امهريغو ىنطقرادلاو ةبيش ىنأ نبا هلصو رثآلا اذه ( هلا دبع نب ريرج ىمأو ) ےل . غارفلا

 . هلضفب اؤضوت : هلهأل لوقي مث ءاملا ىف هک اوس سأر سمغیو كاتس رررج ناك » هقرط ضعب فو « هنع مزاح ىنأ

 هيف عقتني ىذلا ءاملا هك اوس لضفب دارملا نأ هريغو نيتلا نبا نظو < دارملل ةئيبم ةءاورلا هذهو « ابمأب هب یر ال

 « ءاملا ريغي ال كلذ هعينص نأ ىراخبلا دارأ امو « ءاملا ريغي مل هنأ ىلع لمح : اولاقف نيليل هريغو كارآلا نم دوعلا

 نم اؤضوت : هلهأل لوقي ناك» ظفلب ىنطقرادلا هحمص دقو . هب رهطتلا عنتمي الف ءاملا ريغي ال لامعتسالا درج اذكو

 ًاضوتي ناک لَو ىنلا نا ١» سأأ ثيدح نم ىنطقرادلا هجرخأ اعوفرم ىور دقو « اوس هيف لخدأ ىذلا اذه

 ناك : لاقف ثيدحلا اذه ىنعم نع هلأس هنأ دمحأ نع هلئاسم ىف بلاط أ ذو ف هدو م هك ارس لف

 بابلا اذه ىف هل ىراخبلا داری لكشتسا دقو . ءاملا كلذ نم أضوت غرف اذاف « كاتسيو ءانإلا ىف كاوسلا لغد

 كلذب ءوضولا لصح مث ءاملا طلاخ اذاف « مفلل روطم كاوسلا نأ تبث هنأب بيجأو « لمعتسملا ءاملا ةرابطل دوقعملا

 « ةدحوملا مث ةانثملاب ةبتع ريغصت ةبيتع نبا وه ) محلا انثدح ) هلو . ةرابطلا ىف لمعتسلل لامعتسا هيف ناك ءاملا

 . ةالصلا ىف ةرتسلا باب ىف هثحابم ىتأتس روكذملا ةفيحج ىلأ ثيدحو . ريغص ىعبات وهو  نيفوكلا ءابقفلا نم ناك

 نم لاس ام اولوان# اونوكي نأ لمتحو ؛ هنع لضف ىنلا ءاملا اومستقا مه أك  هثوضو لضف نم نوذخأي » هلوقو

 لمعتسملا ءاملا ةراهط ىلع ةنيب ةلالد هيفو « علم هئوضو ءاضعأ

 : اهلل لاق مك « هيف عمو « هيف جوو هيدي لَ دام هيف حدقب كلي ةونلا اعد : ئموم وبأ لاقو - ۸

 » روحو هوجو ىلع اغرفأو 2 برشا

 [ ۰۱۹٩ ٤۴۲۸ : ىف ءافرط - ۱۸۸ ثيدحلا ]

 ىزاغملا ىف فلؤملا هجرخأ لوطم ثيدح نم فرط ثيدحلا اذهو « ىرعشألا وه ( ىسوم وبأ لاتو ) هلت

 فرعو . . ثيدحلا ركذف «ىبارعأ هاتأف « لالب هعمو ةئارعجلاب للي ىنلا دنع تنك » لاق ىسوم ىنأ نع هلوأو

 باب ىف هدائساب اضيأ هنم افرط فلؤملا ركذ دقو . لالبو یوم وأ امهو « ابرشا » هلوق ىف نيمبمملا ريسفت هنم

 ضرغلاو « ءانإلا ىف ءاملا نم هلوانت ام بص ىأ (هيف جو ) هلو ٠ ليلق دعب أيس اک بضخملا ىف ءوضولاو لسفلا

 كرابملا هقيرب ةكربلا داجبإ كلذ

 نع حلاص نع ىنأ ان دح لاق دعس نب مارا نب بوقعي انث دح لاق هللا دبع نب لع شرو - ۹

 ف اغ وهو هبجو ىف هلي هللا وسر جم ىذلا وهو : لاق .ميبرلا نب دوم ىترربخأ : لاق كاش نا

 وضو ىلع نولتتقي اوداک اطر یبا صوت اذإو « هبحاص امهنم ٍدحاو لك د هريغو رسا نع ورم لاقو
 دوم ثيدح ىلع مالكا مدقت دقو « ناسيك نبا وه حاصو ‹ ىنيدملا نيا ره ( هللا دبع نب ىلع انئدح ( هلق

 ( روسملا نع ) ريبزلا نبأ وه ( ةورع لاقو ) هل ٠ ملعلا بالك نم ريغصلا عام حصي ىتم باب ىف اذه عيبرلا نبا

 : ىئامركلا لاقو « طورشلا باتک ىف الوطم الوصوم قیس اک کیم ا نب ناورم وه ( هريغو ) هلق . ةمرخم نبا وه



 ءوضولا باتك - ۽ "مو
 هنأ الإ حيحص اذهو : تلق . لوصالا ىف رفتغي ال ام اهيف رفتغيو « ةعباتم اهنكل لوبحب نع تناك ناو ةياورلا هذه
 هلوق نأ ىنامركلا معزو « هقلعف دنسلا رصتخا اک اراصتخا همسي مل امنإو ٠ فورعم مهلا نال انه هب رذتعي ال
 ىرهزلا نع ىور ناسيك ن ملاص نوكيف , دوم ىنريخأ د هلبق ىذلا دنسلا ىف هلوق ىلع فوطعم <« ةورع لاقو »

 ىذلا دنسلاب الوصوم نوكي لب اقلعم ةورع ثيدح نوكي ال اذه ىلعف ‹ ةورع ثيدح هيلع فطعو دوم ثيدح

 قدصي » هلوق ىف ريمضلا نأ معز ىتح زيوجتلا اذه ىلع ىلامركلا رمتساو « همعز ام فلاخم لقنلا ةمثأ عينصو « هلبق

 « لقعلا درجمب هنم زوجت وهو « ناورمو روسلل وه لب معز اك سیلو , دوم و روسلل « هبحاص امهنم دحاو لك
 باوصلا وهو لادلاب « اوداك» نيقابللو رذ بال اذك ( نولتتقي اوناك) هلو ٠ ىلوأ لقنلا باب ىف لقنلا ىلا عوجرلاو
 ةباحصلا مظعت ةدش مهماعيل شيرق ىلا عسجر مل ققثلا دوعسم نب ةورع كلذ كح امنو < لاتق مهني عقي مل هلال

 ةغلابم لاتقلا قلطأ نوكي نأ نكمب و ؛ ملي ىنلل

 ”بئاسلا تەم : لاق دملا نع لعام نب مساح ان لح لاق سنوي نب نحرا دبع اشو - ۱۹۰ * باب

 ىل اعد ىسأر حسف ؛ مهو ىتخأ نبا نإ هللا لوسر ای : تلاقف هب ینلا ىلإ ىتلاخ ىب تب : ”لوقي ديري نبا
 ت رز لثم يفتك نیب ةوبنلا متاخ ىلإ ُترظَتف هروظ "قلع ”تق © « يڻوضو نم تير اضوت ل . كربلا

 [ ۱۳۵۲ مجال ممول , ۳۰٤۰ : ىف هفارطأ _ ۱۹۰ ثیدحلا ]

 انئدح ) هلق . لصف الب هنم نوقابلا هلعجو « هلبق ىذلا بابلا نم لصفلاك هنأك ىلمتسسلل اذك ( باب ) هل
 مل او ك الو انه اذك ( دعجلا نع ) هلو . ظافحلا دحأ ىلمتسملا لم وبأ وه ( سنوي نب نمحرلا دبع

 تامالع باك ىف ايم اذه هثيدح ىتأيسو « ةباحصلا راغص نم ديزب ن بئاسلاو ٠ روبشملا وهو ريغصتلاب
 ة رك ةباور فو « ىضاملا ظفلب عقو ىنيمشكلالو < نيونتلاو فاقلا ركب ( عقو ) هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ ةوبنلا
 ةلجحلاو « ءارلا ديدشتو ىازلا ركب ( ةلجحلا دز) هلق . نيمدقلا ف عجو عقولاو « نيونتلاو مبجلاب « عجو د

 دارملا ليقو < رارزأو ىرع امل روتسااو ةسآلاو بايشلاب نيزت تويب ىهو لاجحلا ةدحاو مجلاو ةلمهملا حتفب

 رخآ ثيدح ىف نأ هديؤيو « اهتضيب اهّرزب دارملاف اذه ىلعو « ةاجح هنم تالل لاقي بوقعيلا وهو ريطلا ةلجحلاب

 ىراخبلا دارأو . ىلاعت هللا ءاش نإ مب ىنلا ةفص ىف ىفوتسم كلذ ىلع مالكلا ىتأبسو « ةماجلا ةضيب لثم د
 ىف ىعفاشلا ىحو « فسوب ىنأ لوق وهو « لمعتسملا ءاملا ةساجنب لاق نم لوق در ىلع ثيداحألا هذه. لالدتسالا
 : تاياور ثالث ةفيلح نأ نعو 5 نيرهش دعب هيلا عجر مث هنع عجر بفسوب ابأ نأ نسحلا نب دمج نع ملا

 <« ةيفنحلا دنع هب ىتفملا وهو ديدجلا ىف ىعفاشلا لوقو هلوق وهو هنع نسحلا نب دمع ةياور ىهو روبط ال رهاط ىلوآلا
 :٠ هنع ىؤاؤللا نسحلا ةباور ىهو ةظيلغ ةساحن سجين ةثلاثلا  هنع فسوب ىبأ ةياور ىهو ةفيفخ ةساحن سحب ةيناثلا
 نأ ههمجوت نکل ءوضولاب حرصت هيف نكي مل نإو ةجلا ثيدحو 2 هب كربتي ال سجنلا نال هيلع درت ثيداحالا هذهو

 ىنلا ءاملا كلذدكو « هب ريغتي ل رهاط ىلا فاضم وه هل ليق فاضم ءام هنأ هللع اذإ لمعتسملا ءاملا ةساجنب لئاقلا
 كلذ ىف ةدراولا ثيداحألاب اجتحم هداعبإ بجيف بونذلا ءام هنأب مهنم هللع نم امأو « ةجلا ثيدحل رهاط قيرلا هطلاخ



(Ay ۱۹۲-۱۹۱ ثيدحلا 

 : رذنملا نبا لاق ء برشي الو هب كريتي ال هداعبإ بجي ام نآل « هيلع درت اضيأ بابلا ثيداحأف ٠ هريغو راسم دنع

 ةراهط ىلع ىوق ليلد رهاط هبايث ىلع هنم رطق امو ءىضوتملا ءاضعأ ىلع قابلا للبلا نأ ىلع معلا لهأ عامجإ فو
 ملعأ هللاو . ىلاعت هللا ءاش نإ لسغلا باتكى هيلع مالكلا ىتأيسف روبط ريغ هنوك امأ و « لمعتسملا ءاملا

 ةدحاو ورع نم شاو ضمضم نم تسيسسأب - ١
 نب هللا دبع ن : ء هيبأ نع يع < ورع انثدح لاق هللا دبع 0 ان دا ددم اشو - ۱۹۱

 تڈ لعق قدحاو ةنك نم قّدنتساو َضَمْصَم وأ لع م ٠ اهل هيدي ىلع ءانإلا تعا دز

aم « نيبمكسلا ىلإ | هيلجر وردا اار حسم « نيم نيتّم نیت رمل ىلإ  

 للي لا د

 ¢ سأرلا حسم باب ىف ابی رق كلذ ىلع مالكدلا مد قت ) ةدحاو ةفرغ نم قشثئتساو ضمخضم نم باب ( هلو

 اذك ( ضمضم وأ ) هف ىأ ( لسغ مث ) هلو ٠ ءوضولا لئاوأ ىف سابع نبأ ثيدح ىف ؛ اضيأ ةلأسملا تمدقتو

 هدب لخدأ مث , هظفلو كش ريغ نم اذه هدنسب دلاغ نع حابصلا نب دمع نع لسم هجرخأو « كشلاب هدنع

 نأ رهاظلاف « اذكدلاخ نع ةيقب نن بهو قيرط نم ىلعامسإلا اضيأ هجرخأو « قشنتساو ضمضف اهجرختساف

 ةفك نم ) هلو . ىعباتلا نم هيف كشلا نأ رهاظلا : لاقف ىلامركلا برغأو . ىراخبلا خيش ددسم نم هيف كشلا

 : لاطب نا لاق . اه روب + تنك لون ر اک ا

 قاحلإ برعلا مالك ىف ف رعي الو : لاق« ىنعملا كلذ نع ةرابع فكلا مسا نم كلذل قش قتشاف « ةئرغلا ةفكلاب دارملا

 هلوق : قراشملا بحاص لاو . فكلا ثينأت املأ E دارملا نأ هلصحنو « فكلا ىف ثينأتلا ءاه

 هجولا لسغ رکذب مل ( هدب لسغ مش ) هلق ٠ املا نم هفك ألم ام ىأ ةفرغو ةفرغك حتفلاو مضل اب ىه ةفك نم

 ابرق تمدقت فردحلا اذه ثحايم ةيضب و : هريغو سم ةءاور ىف تباث وهو ‹ اراصتخا

2 

 ٣ - سرا حسم ساب 52

  - ۲ورع تدهش : لاق هيبأ نع ىح نوم ب لاق ”بيهو ادن دح لاق برح "نب ُنايلس اشم

 هيدي لَك انكف« مه اوفو ءام نم راوتب اعدف . وم ینلا ءوضو نع دير نب هللا دبع لاس نّسح ىبأ يا

 فد لأ دا ستر ئ ا ق مطتولإلا ل ماي لحأ علا املس

 ىف هذي لخوا "+ نيس نيتكرم نيف رل ىلإ هب دب لشق ءانإلا ف د ا < «انالث هجو لَسعف ءانإلا

 هيكجر لس ءاإلا ىف هدي "لَحدأ مث ءامهب ريدأو هيّديب َلقأف مأرب حسف ءال
 رع قار ت »لاف نو اد لاف یوم ا و

 قييمشكللو « رثكالل اذك ( ءام نم روتب امدف ) هلو . ةحسم ليصاللو ( ةرم سأرلا حسم باب ) هلو

 ىرالا حق * ١ ج۴۸ م



 ءوضولا بانك _ ¢ ٍ

 . نعم امهأ لقنلا مدقت دقو « هأفك أف ١ ىليصاللو , هلامأ ىأ ( هأفكف ) هل . روتلا ركذي ملو « ءام اعدف د
 « هثيدع و روكذملا هدانساب ىأ (بيهو انثدح ) هلق . ةينثتلاب ىنيمشكلللو « دارفإلاب انه اذك ( هديب لبقأف ) هلۆق
 مدقت دقو « ةرم سأرلا حسم نأ اهيف ركذو ٠ نيبعكلا ىلا نيلجرلا لسغ باب ىف هذه ىسوم قيرط تمدقت دقو
 انركذو « ناّع ثيدح ىلع مالكا ىف اثالث اثالث ءوضولا باب ىف سأرلا حسم ىف ددعلا بابحتسا ىف فالخلا لقن
 ص نيقب رط نم ددعلا دروأ هنأو « سأرلا حسمل ددع ابيف سيل ناثع نع ةحيحصلا تاياورلا نإ : دواد ىنأ لوق
 « امهرك ذ نيذللا نيقيرطلا ءانثتسا ةدارإ ىلع دواد بأ لوق لمحيف © ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو « هديغ اهدحأ
 نوكف « ددعتلا ىلع لمح ةباورلا فالتخا : 29 مالطصالا ىف ىناءمسلا نبا لاق « نيقيرطلا نيذه الإ : لاق هنأكسف

 ىلع سايقلاب ددعتلل جتحيو . ددعتلا علم ىلع ةجح < ةرم حسم » ةياور ىف سيلف « اثالث ةراتو ةرم ةرات حسم
 نأ نم مدقت ام بيجأو . حسملاو لسفلا نيب ةيكحملا ةرابطلا ىف قرف الو « ةيمكح ةراهط ءوضولا ن لوينفملا
 ةهارك ىلع قفتا دقو . لوسفملا ةروص هتروص تراصل راركتلا عرش ولو « لفغلا فالخب فيفختلا ىلع ىنبم حسملا
 نكيلف قافتالاب عورشم وهو باعيتسالا مدع ىضتقت ةفحلا نأب باجأو « ائزجم ناك ناو حسملا لدب نارا دق
 هريغو ةمزخ نبا هحمس ىذلا روهشملا ثيدحلا ددعلا مدع ىلع ةلدآلا ىوقأ نمو . حضاو هباوجو <« كلذك ددعلا
 دقف اذه ىلع داز نم » غرف نأ دعب لِ ىنلا لاق ثيح ءوضولا ةفص ىف صاعلا نب ورم نب هللا دبع قيرط نم
 حسم ىف ةدايزلا نأ ىلع لدف « ةدحاو ةرم هسأر حسم هنأ جرصتلا هيف روصنم نب ديعس ةياور ىف ناف « ملظو ءاسأ
 باعيتسالا ةدارإ ىلع - تحس نإ  حسملا ثيلثت ىف ثيداحالا نم درو ام لمحيو « ةبحتسم ريغ ةرملا ىلع سأرلا
 لسغ ركذ ةياورلا هذه ىف عقي مل : ( هيبنت ) . ةلدالا هذه نيب اعمج . سأرلا ميم ةلقتسم تاحسم ام ال « حسملاب
 وأ هبجو لسفف : ريدقتلاو « ىوارلا نم كشلا هيف عقو ىذلا لسغ لرعفم وه نوكي نأ ىنامركلا زوجو « هجولا
 ةروكذملا امهتياور ىف ليعامسإلاو لسم روكذملا ثيدحلا ج رخأ دقو . هدعإ نخ الو : تلق . قشنقساو ضمضمت
 كشلا نأ مدقت اك « ددسم نم راصتخالا نأ ىلع لدف « اثالث هبجو لسغ مث , قاشنتسالاو ةضمضملا ركذ دعب اهيفو
 ةضمضملا ىف امل هادع ام ركذو , فالتخا هنم ءىش ىف عقب ملذإ هجولا فذح نوكي نأ زوج : ىنامركلا لاقو . هنم
 ىلا نيلجرلا فاملو « سأرلا عيمج حسم ىفاملو ٠ نيقفرملا لاغدإ فالو < عسمباو دارفإلا نم قاشنتسالاو
 هفلك-: نع الو اصخلم ىبتن | . نيبعكلا

 ةدارصنا تيب“ نيب ميطلاب ”رع موتو . ٍةأرلا ءوضو لضفو « هتأرما عم لجرا ءوضو بيسي # ۴
 ناك: لاق هنأ رمش نب هلل دبع نع رفا نع كلام را لاق eR 6 هللا دبع اسم — ۳

 ( يج عقلك هلا لوسر نامر ىف نوو داسنلاو اجرا
 نال « واولا حتفب ( ةأرملا وضو لضفو ) هلت . لعفلا هب دصقلا نال واولا مضب ( لجرلا ءوضو باب ) هلق

 هل . « لجرلا ءوضو » هلوق ىلع افطع ضفخلاب وهو « ءوضولا نم غارفلا دعب ءانإلا ىف لضافلا ءاملا هب دارملا

 ملعأ او ٠ اهيلع دمتعي الف ةذاش ةدايز اهنأ ٣۰ س ىف قبس (1)
 ىسوبدلا ديز ىبأ ىلع درلا ىف هل تاتك (؟)



 ۳۹۹ ۱۹۳ ثيدحلا
 ی ا ص و 2 يملا

 دانساب امهري۔غو قآزرلا دعو روصنم نب ديعس هلضو رثالا اذهو « نخسملا ءاملاب ىأ ( جلاب رمع اض وتد )

 ءام هل نخسي ناک  ظفلب ىنطقرادلاو ةبيش ىنأ نبا هاورو « هنم لستغيو مجاب اضوت ناک رغ نإ, ظفلب حي

 هل عبت لجرلا لهأ نأ بلاغلا نأ ةبج نم ةمجرتلل هتبسانمو < حح هدانسإ ینطقرادلا لاق « هنم لستغي مث مقق ىف

 تناك رمع ةأ ما نأ رهاظلا نال ٠ لجرلا لضفب ربطتت نأ ةأرملا عنم نم ىلع درلا ىلا ىراخبلا راشأف « لعفي اهف

 ءال لا لا اما ناو ءانإ نم ىأ « هتأرما عم لجرلا ءوضو » هلوق بسانيف « هعم وأ هلضفب أضوتت

 « مخاب » هلوق ىلع فوطعم وه ( ةينارصن تدب نمو ( هلو . دهاجم نع لقن ام الإ هزاوج ىلع اوقفتاف نخسملا

 لسأ نب ديز نع ةئيبع نبا نع امهريغو قازرلا دعو ىمفاشلا هلصو رثالا اذهو <« ةينارصأ تيب نم رمع أضوتو ىأ

 هاور دقف « لسأ نب ديز نم ةنييع نبا هعمسي ملو « ةيئارصن ةرج ىف ءام نم أضوت ١» ىعفاشلا ظفل و « هب هيبأ نع

 هجو نم ليعامسالا هاورو . الوطم هركذف « لسا نب ديز نع انوثدح د لاق هنع رصن نب نادعس قيرط نم قبلا

 .« نمحرلا دبعو ةماسأو هللا دبع مه ديز دالوأو « هب هيبأ نع لسا نب ديز نبا نع و لاقف ةطساولا تابثاب هنع رخآ

 ةياور ىف عقوو . ىراخبلا هب مزج !ذهلو , كلذ هنم ةنييع نبا عمس ىذلا وه هنظأو « هللا دبع مربكأو مهقثوأو

 « ةأرملا رؤس لامتسا ركذ دوصقملا : لوقي نأ ىلامركلا أرج ىذلا اذهو « تيب نمو » هلوق نم واولا فذح ةب رك

 ءوضو لضفو » هلوقل بسانم ىناثلا اذهو « نارياغتم نارثأ املأ تفرع دقو . عقاولا نايبل هركذف ميجا امأو

 :اهؤطو هل لحيل ضيح نم تلستغاو سم تحت نوكت نأ زاوج عم « لصفتسي ملو اهئامب أضوت رع نال «ةأرملا
 دنع كلذ لثم كسقلاب ىراخبلا ةداع ترجو < لمتحم هنكل هب حيرصتلا عقب مل نإو اذهو « ءاملا كلذ هنم لضفف

 ال اهلل ةلسملا ةأرملا ءوضو لضفب ريطتلا زاوج ىلع ليلد هيفف كلذب لدتسي ال هريغ ناك ناو « لاصفتسالا مدع

 لاقو ٠ لاصفتسا ريغ نم باتكلا لهأ هايم لامعتسا زاوج ىلع ليلد هيفو . ةيننارصنلا نم الاح أوسأ نوكت

 درفنا : رذنملا نبا لاقو . ةساحن هيف ملعت ملام هئوضو لضفبو كرشملا ءام نم ءوضولاب سأب ال : مالا ىف ىمفاشلا

 ةاور دحأ ىسينتلا وه ( فسوب' نب هللا دبع انئدح ) هلق . ابنج تناكاذإ ةأرملا لضف ةهاركب ىمخنلا هاربا

 ( مللي هللا لوسر نامز ىف) هلق . قارغتسالل ال سنجل ماللاف ميمعتلا هرهاظ ( ءاسنلاو لاجرلا ناك) هلق ٠ أطوملا

 ؛ حيحصلا وهو عفرلا هكح نوكي إب لوسرلا نمز ىلا لعفلا فاضأ اذإ ىباحصلا نأ ىري ىراخبلا نأ هنم دافتسي

 ىتلا رومألا نع هايإ مهلا ؤس ىلع ةباحصلا ىعاود رفو فيعض وهو « علطي مل هنأ لاتحال هفالخ موق نع ىكحو
 ىلع رباجو ديعس وبأ لدتسا دقف < عيرشتلا نمز ىف زئاجلا ريغ لمف ىلع اورقي ل هولأسي ل ولو < مهمو محل عقن

 رابع نب ماشه نع هجام نا دازو « نآرقلا هنع ىبنل ايبنم ناک ولو لزني نآرقلاو هنواعفي اوناك مهنوكب لزملا ةحابإ

 رس نبا نع عفان نع سع نب هللا ديبع قيرط نم دواد وبأ دازو « «دحاو ءانإ نم ١ ثيدحلا اذه ىف كلام نع

 اک اراغص تناك مهناوأ نال المعتسم هريصي ال ليلقلا ءاملا نم فارتغالا نأ ىلع ليلد هيفو « انيدبأ هيف لدن ه

 زاوجل اهرؤسو اهروبط لضف لامعتساو ةيمذلا ةرابط ىلع ليلد هيفو ؛ عضاوم ةدع ىف مالا ىف ىعفاشلا هب حرص

 ةلاح ىف ءاملا نولوانت اوناک مآ هرهاظ ( اعيمج ) هلق . اهريغو ةلسملا نيب ثيدحلا ىف ةقرفتلا مدعو نيجوزت

 ىلع ءالؤه « دحاو عضوم ىف اعيمج نؤضوتي اوناك ءاسنااو لاجرلا نأ هانعم نأ موق نع نيتلا نأ ىحو « ةدحاو

 عامتجا دعبتسا لئاقلا اذه نأكو « هيلع درت ء دحاو ءانإ نم » هلوق ىف ةمدقتملا ةدايزلاو « ةدح ىلع ءالؤهو ةدح
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 نوبهذيو نؤضوتي لاجرلا ناك هانعم نأ نوئح نع هاكح امب هنع نيتلا نبا باجأ دقو « بناجألا ءاذلاو لاجرلا

 عقو دقو « قرتفملا دض عيملا : ةغللا لهأ لاق«  اعيمج» هلوق نم رهاظلا فالخ وهو « نأضوتيف ءاسنلا تأت مث

 رصبأ هنأ رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع رمتعم قيرط نم ثيدحلا اذه ىف ةعزخ نبا حح ىف ءانإلا ةدحوب احرصم

 نم عن ام ال : لاقي نأ باوجلا ىف ىلوآلاو « هنم رېطتی مهلك دحاو ءان نم مهعم ءاسنلاو نورهطتي هب امعأو 2 ىنلا

 ىوونلاو ىطرقلا مث ىواحطلا لقنو . مراحلاو تاجوزلاب صتخيف هدمعب امأو « باجحلا لوزن لبق عامتجالا

 هنأ ةريره بأ نع رذنملا نب هاكح امل ء رظن هيفو . دحاولا ءانإلا نم ةأرملاو لجرلا لاستغا زاوج ىلع قافتالا

 ىلع قافتالا اضيأ ىوونلا لقنو . مييلع ةجح ثيدحلا اذهو « موق نع ربلا دبع نبا هاكح اذکو « هنع ىبهنب ناک

 نبا نع تبثو « ىواحطلا هف فالخلا تبثأ دقف اضيأ رظن هفو « سكملا نود لجرلا لضفب ةأرملا ءوضو زاوج

 ىباحصلا سجرس نب هللا دبع نع حصف هسكع امأو « اضئاح تناكاذا اع ًاديقم نکل عملا ىعازوالاو ىعشلاو ربع

 اذإ امب هاديق نكل « قحإو دمحأ لاق هو « ةأرملا لضفب ربطتلا اوعنم مهنأ ىرصبلا نسحلاو بيلا نب ديعسو

 عنم ىف ةدراولا ثيداحالا نأ دمحأ نع ىلوميملا لقنو « اعمتجا اذا زاوجلا ىف ةرهاظ بابلا ثيداحأ نال هب تلخ

 هب تلخ اذإ ايف عنملا ةباحصلا نم ةددع نع حص نكل : لات ٠ ةيرطضم كلذ زاودج ىفو ةأرملا لضفب ربطتلا

 نيتهجلا نم كلذ ىف ثيداحألا ربشأو . لعأ هللاو . سابع نبا مهنه ةباحصلا نم ةعامج نع زاوجلا ةحصإ ضروعو

 هجرخأف وربع نب كسم لا ثيدح امأ . زاوجلا ىف ةنوميم ثيدحو ؛ عنملا ىف ىرافغلا ورمع نب كلا ثيدح

 ثيدح امأو . هفيعضت ىلع ظافحلا قفتا : لاقف ىوونلا برغأو « نابح نبا هححصو ىذمرتلا هنسحو نئسلا باحصأ

 لاب ىلع رط# ىذلاو ىلع : لاق ثدح رانيد نب ورمع ةياور ىف حقو ددرتل موق هلعأ نکا « لسم هجرخأف ةنومسم

 « فلوخ دقو طباض ريغ اہ۔وار نکل ددرت الب ىرخأ قيرط نم درو دقو ؛ ثيدحلا ركذف .. ىقربخأ ءاٹعشلا ابأ نأ

 ام اضيأ عنملا فو « « دحاو ءانإ نم نالستفي اناك ةلوميمو قلم ىنلا نا ١ ظفلب ناخيشلا هجرخأ ام ظوفحلاو

 نينس عبدأ مب ىنلا بح الجر تيقل : لاق ىريسحلا نمحرلا دبع نب ديمح قيرط نم ثاسنلاو دواد وبأ هجرخأ

 هلاجر ءاعيمج افرتغيلو ةأرملا لضفب لجرلا لستغي وأ لجرلا لضفب ةأرملا لستغت نأ مل هللا لوسر ىبن » لاقف

 « رضي ال ىباحصلا ماجإ نال ةدودرم لسرملا ىنعم ىف هنأ قهبلا ىوعدو « ةءوق ةجح ىلع هلعأ نل فقأ لو « تاقث

 وهو ىدوألا ديزي نبا وه نحرلا دبع نب ديمح نع هيوار دواد نأ مزح نب ىوعدو « هيقل هناب ىعباتلا حرص دقو

 كثيداحأ نمو 2 هريغو دواد وبأ هيبأ مساب حرص دقو « ةة وهو ىدوألا هللا دبع نأ هلاف « ةدودرم فبعض

 نع سابع نبا ثيدسح نم امهريغو ة-« زخ ناو ىذمرتلا هححعو ىنطقرادلاو نئسلا باحصأ هجرخأ ام زاوجلا

 ءاملا د لاقف هل تاقف « هنم لستنفي ړل ىلا ءا « ةلضف اهبف تلضفف « ةنفج نم تلتغاف تبئجأ : تلات ةنوميم

 لبقي ناك هنآل ةمركع نع هوار برح نب كامب موق هلعأ دقو . ىنطقارادلا ظفل . هنم لستغاو « ةءانج هيلع سيل
 نم ثيداحالا نإ دمحأ لوقو . مهثيدح ميم الإ هاشم نع لمح ال وهو ةبعش هنع هاور دق نكلل « نيقلتلا

 ‹ ءاضعالا نم طقاست ام ىلع ىهنلا ثيداحأ لمحت ناب نكم وهو ؛ عملا رذع دنع هيلا راصي امن] ةبرطضم نيقي رطلا

 لعأ هللاو . ةلدآلا نيب امج هيزنتلا ىلع ىبنلا لمحت وأ « ىباطخلا عمج كاذبو « ءاملا نم قب ام ىلع زاوجلاو
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 عا« ثاريملا نار هل لوو ا تلق « تادف ( هئوضو نم ىلع بصو اضوتف لقعا ال ضير اذأو ىلدوعت

 ضنارفلا يآ تل رف ؟ ”ةلالكى ثري
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 ناكسإو ىلا ضب ىمغملاو 2 هب ًاضوت ىذلا ءاملا هب دارملا نال واولا حتفب ( هآ وضو هِي ىنلا بص باب ( هلو

 « مهفأ ال ىأ ( لقعأ ال) هلق : «ايشام د بطلا ىف فامملا داز ( قدوعي ) هلو ءامغالا هءاصأ نم ةمجعملا

و « ريسفتلا ىف هب حرصو «ائيش لقعأ ال ىأ « لاح لا مظع ىلا ةراشإ هلوعفم فذحو
 ىمأ دق ىلدجوف د بطلا ىف هل

 قب ام وأ هب أضوت ىذلا ءاملا ضعب ىلع بص دارملا نوكي نأ لمتحي ( هئوضو نم ) هل . ةج رتل قب اطملا وهو « ىلع

 هلو « ىلع هبصو أضوتف » دواد ىنالو « ىلع هأوضو بص مث » ماصتعالا ىف فنصمللف ¢ دارملا لوالاو « هلم

 ىف عنصأ فيك, لاق هنأ ماصتعالا ىف نأ هديؤيو « ىاريدم لاق هن أك هيلا فاضملا نم لدب ماللا ( ثاريملا نل )

 رستا ف اف اس اک ( ةلالكلا ىف مكتفي هللا لق كنوتفتسي إل ىلاعت هلوق انه ضلارفلا ةبآب دارملاو « ىلام

 ىلاعت هللا ءاش نإ هثحابم ةيقب كانه ركذيو
 3 ےس 5 ع

 . ةراجحلاو بشاكاو _حدقلاو بضحلا ىف ٍءوضاولا و لاخلا باپ - عه

 ص ¢ 5 - : 5 8 5 5 7

 تَرفح : لاق سنأ نع ديم“ انثادح لاق ركب نول دبع یس رم "نب هللا دبع اشر # و0

 بام هيف ةراحح نم و 3 هلا لوسر ا ¢ ”موق قبو ولهأ ىلإ رادلا ا 0 ناك نم ماف 03 ةالصلا

 ت 2. 1 0 مك e و ء 1

 ةدايزو نينامت : لاق ؟ مك 0 : انلق . مهلك ”موقلا أضوتف « ةفك هيف طسرب نأ بضخلا َرْبَصف

 اهدعب ةمجعملا داضلا حتفو ةمجعملا ءاخلا نوكسو ميلا سكب وه ( بضخلا ىف ءوضولاو لسغلا باب ) هل

 0 اريبكو أ ًاريغص ءانإلا ىلع قلطي دقو < ناک سنج ىأ نم بادثلا هسيق لسغي ىذلا ءاثإلا هنأ رووشملا ةدحوم

 فطع نم سل حدقلاو بضخلا ىلع ةراجحلاو بشخحلا هفطعو ,هف قيض عم بشخلا نم نود« م Hg حدقلاو

 مضل وه ) ريم نب هللأ كليع انثدح ) E . هجو نم صوصخو مودع نذهب نذه نب لب طقذ صاخلا لع ماعلا

 فلآلا ةدايزب « رينملا نب » ليصالا ةباور ىف انه عقو نكل ةمدقملا ىف هانمدق ا ةفيفخ ءاي اهدعب نونلا رسكو للا

 نع اف وهو « هح وفم نونو ءآيلا لمقتل هنكل حرشلا اذه ف هدع لقت ىنذلا ريثما ناب سلب لقف < ماللاو

 ءوضولا ةدارال ىأ ( هلهأ ىلا ) هلو . رصملا ىه ( ةالصلا ترضح ) هلق . ةنس ةئامعبرأ نم رثكأب ىوارلا اذه

 داصلا متفب ( رغصف ) هلق . سنجلا نايبل « ةراجح نم » هلوق ىف « نمو » « ےل هللا لوسر دنع ىأ ( موق قبو )

 ¢ بضقخم ا رغص نم هفیک طسب نأ عطتسي ملف 2 ليعامساللو 3 هيف لي هفک ظس عسل ل ىأ ةمجعملا نيغلا مضو ةلمبملا

 سالا باب ىف تمدقت ثيدسحلا اذه ثحابمو « ريغصلا ءانإلا ىلع قلطي دق بضخلا نإ هانلق ام ىلع لاد وهو
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 هللا دبع نع كانه فنصملا هجرخأ دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ ةوبنلا تامالع ىف ىتأي هيلع مالكلا قابو « ءوضولا

 هل دح ( نيخيش نم ه-هعس هن أكف 6 ركب نب هللا دبع لدب « نوره نب ديزب نع د لاق هنكل اضيأ ريسم نبا

 ديمح نع هب أامهلم لك
 0 3 ¢ ل ع 2 عا - 0

 ا ىنلا نأ یموم ىلأ نع ةد ىنأ نع ديرب نع ةماسأ وہا انثدح لاق العلا نہ د شو - ۹

 هيف حمو هيف هَرجَوو هب ذي لسد الام هيف دق اعد

 هضعل مدقت نتملا نم روكذملا ردقلاو < ةدرب ىنأ نب هللا دع ن , | وه ارغصم ءارلاو ةدحوملاب ( ديرب نع) هلو

 هنم ضرفلاو . ىلاعت هللا ءاش نا ىزافملا ف الودطم ىتأيسو ‹« سانلا ءوضو لضف لامعتسا باب ىف اقام

 هيف ام ان ركذ دقو حدقلا ركذ

 هيبأ نع یجب "نب ور ع ارح لاق 4 ةَماَس ىنا ؟ نب را دبع اح لاق < 0 0 006 او ۱۹۷

 ل 6 8 هد.“ الص

 « انالث هجو لسَعف « أطّوتف « ركض نم روت ىف د ءام هل اجرا . ويكي هلا كوسر نأ : لاق ديز نب هلل دبع نع

 هباجر اي و داو هب el حسمو « نيت رم نیت هب“ ديو

 نب هللا ديع نبا وه هخبش زيزعلا دبعو 2 هدج ىلا بسن سنوي نب هللا دبع نبا وه ( سنوي نب دمحأ )هلو

بع هببأ مسا امهنمالك نأ ىو هدج ىلا بسني امہنم الك نأ ىف اقفتاف < اما اي
 الك نأو هللا د

 تقولا ىبأو ىنيمشكللو « ( هلي هللا لوسر أ ) هلق . هتف ظفاح ة-ةث امهنم الكنأو هللا دبع ابأ ىنكي ا_هبنم

 قاب هيلع تلد اک قشنتساو ضمضف هريدقت فذح هيفو « ًاضوتف هلوقل ريسفت (ههجو لسغف ) هلق . ءالاتأ و

 رفص نم ناك روتلا نأ هتياور ىف داز اذ.ه زيزعلا دبع نأو ¢ هح ابم تمدقت دقو « دحتم جرخلاو « تاياورلا

 ديج ساحن ىأ

 ١ ١ Ea 32 5 ۶ . و 4

 نأ ةبتع 0س دبع نب وللا ”ليبع ىبربخا لاق ىرهزلا نع ء بیش ان خا لاق 2 00 س

وزأ نات ةعجَو هل دتشاو ل فلا 5 .U تلاق ةشئاع
 لا ج ج. 4 نواف « تي یف ضر 5 نأ یف هجا

 ب هللا دبع ريغ: هلل ع لاق - را ٍلجرو e : ضرألا ىف د 8 م نيِلِجَر نب 3 ..

 نأ 40 اع ا ىضر ةا E ىلع وه لاق . هيل تاقآ ل لجرلا م م ىردتأ : لاف 5 سابع

 ا لمل «نېتیک وأ 2 35-5 5 ا نم غ اوقيرك » هنجو دتشاو هتي اي ل م رای ىبلا

 نا انيلإ رشا قرع كلت هيلع د بص ل انتم مل وال ینا جوز ًةصنا ا » سانا لإ

 سانلا ىلإ جّرخ مل. اف قف
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 لق : انخصشل سوماقلا ىفو « حاحصلا ىف هلاق رغص نزرب فاقلا مضب وهو( ضرما ىف ىأ ) لق 1 ( هلو

 ةليقثلا ءارلا حتفب ( ض رك نأ ف) هلو ٠ لآ او .©) اطقس ةخسللا ىف لعلف , هضرم دتشا ليقثو لقاث ورف حرفك
 وهو « ةشئاع نع هل ىوارلا وه ( هللا ديبع لاق ) هلو : نه ايبيطت كلذ لمف نوكي نأ لماحيو ظ هيلع ابجاو ناک مسقلا نأ ىلع هب لدتساو « جاوزالا ىأ ةحوتفملا نونلا ديدشتو ةمجعملا رسكب ( نذأف ) هلق . هضرم ىف مدخب ىأ

 قارهأ لاق هنأ هب ولس نع لقنو ¢ ءاملا ناكساب ره نيتلا نبا لاك ةزمهأ ةدايزب » اوقيرهأ 2 لیصاللو ¢ شک الل

 ىف ةفل ىهو لبقتسملا ىف ءاديلا مضو ىضاملا ىف اهحتفو فل الا عسطقب اعايطسا عيطسي عاطسا لشم ابرها قيرش
 نأب همجويو « هلكشتساو ءاحلا حتفب یورو « لعفلا نيع دكرح باهذ نم اضوع ءاحلاو نيسلا تاع عيبطي عاطأ
 , رئاظن هلو هنم لديملاو لديلا ءاقبا ىلع ءاملا كي رحتف ةزمهأ تبيلتجا مث قارا قاره لصأ نال ةزمحلا نم ةلدبم ءاحلا
 ناب حيصفلا ىف بلعت مزجو « ةفخلل ءاه ةيناثلا ةزمحلا تادف اوةيرأأ هلصأ نأو رخآ اهبجوت ىرهوجلا هل ركذو
 « ددعلا اذهب اكربت عيسلا صخ نوكي نأ هبشي : ىباطخلا لاق ۽ برق عبس نم ) هلق ٠ لأ هللاو ءاملا حّدفب هّتبيرهأ
 » یش رابآ نه د ثيدحلا اذه ف ىنارطلا ةءاور فو ۰ ةقاخلا لصأو ةعبرشلا و نم ريثك ىف الوخد هل نال

 سلجأو ) هل . ضو ىأ « دبعأف حيرتسأ ىلعل 0 حيحصلا ىف ىرخأ ةءاور ىف هلوقل ىوادتلل كلذ نأ رهاظلاو
 هرك نم ىلع درلا ىلا ةراشإ هيفو سا قف ناھا ةشاع نع ةورع قيرط نم ةعزخ نأ داز ( ةصفح بضخ ىف
 ( كلت نم هيلع بصن 0 هلق .٠ هګ ر نالا قمتورك اأ 8 ءاطع لاقو ¢ رک نبا نع كلذ تبث اک هيف لاستغالا
 ىلا جرح م ( هلو . هيف رمتساو لعف ف عرش اذا اذدک لسفب قفط لاقي ) قفط ىتح ( هلو : عبسلا برقلا ىأ
 باك رخآ ىفةافولا باب ۴ وهو » جرخ 2 مهطخو ا لصف « یرهزلا نع ليقع قب رط نم فصملا داز ) سائلا

 دېش نأ ضي رملا لح باب ف ةمامإلا ماكحأ نم هيف ام عو 4 كانه هثحام ةبقب ىلع مالكدلا قأيسو ¢ ىزاغملا ر
 ىلاعت هللا ءاش نإ ةعامجا

 راوّتلا نم ءوضاولا صاب - 4
 ی ناک : لاق هيبأ نع 0 33 ورع قيد لاق ناياس ان لح لاق 0 ن ا اشم س ۹۹

 م. ةدحاو ةفرَغ نم تار ثالث ككاو ضمْضَف رولا ىف هدب لحدا 3 : رارص ثالث امس هب دي ىلع أكف
 هام هد ذأ مل نیت نیر نیل ىلإ يي "لس من « تلترس ثالث بجو لش اهب فراغا ہدہ لأ
 موتي ا ىلا ا و لاقي هاجر 15 م ¢ 0 هب ردا ا حسف

 تسمطلا هبش ةانثملا حتفب روتلا نأو « ابيرق بابلا ثيدح كثحابم تمدقت ( رونلا نم ءوضولا باب ) هلو
 هرهاظو <« بهذ نم رول هدقابهذ نم تسطر ىتأف» جار عملا يف سنأ نع كورس ثيدح يف عقوو . تسطلاوه لبقو ٠

 دانسالاو « لالب نبا وه ( نابلس انثدح ) لوو . روتلا نم رك أ تسطلا نأكو « فدارتلا لمتحيو « امهنيب ةرياغملا
 كاذ ريغ انهو « حرف نزوب ىذلا دروأ مث مرک نزوب ىذلا دروأ دقف « طقس سوماقلا ىف سيل )١(
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 روتلا ىف هدب لخدأ مث ) هلق . ةقيقحلا ىلع هع وهو مدقت اک نسح ىبأ نب ورمع وه ( ىع ناك) هلو . نويندم هلك
 هلوقب قلعتي ( ةدحاو ةفرغ نم ) هلو ٠ ملسم هب حرص دقو . ضمضف امجرخأ مث هر دقت فذح هيف ( ضمضف

 « تارم ثالث د هلوقب قلعتي نأ لمتحيو « ةفرغ نم ةرم لك تارم ثالث امهنيب عمج هنأ ىنعملاو « شنتساو ضمضف و
 ( لاقف ١ هلو < ىلوأ ومف تاياورلا قابل قفاوم لوالاو « ةدحاو ةفرغ نم تارم ثالث امهنيب عمج هنأ ىنعملاو

 هيلع لدي ثيدحلا قابس لوأ ناك ناو ثيدحلا هلع ةدايزلا هذه ( اذكه ) ديز نب هللا ديع ىأ

 ء٤
 ى رام ن نم رانإب | عد ا ىلا نا سا أ نع تباث نع 8 امدح لاق 0 اا - ۰ .٠

 0 ص

esلاق . هعباصأ نيک نم مني عاملا ىلإ ا تلعل سا لاق « هيف هعبا اصأ َمْضْوَف « ءام نم ی ريف حارخر  

 نيناملا ىلإ نيعبّسلا "نيام اص نع تر ا

 ةحوتفم ل والا تالمبب ( حارحر ) هلو . ةملس نب دامح نم ددسم عمسي ملو ديز نبا وه ( داح انثدح ) هلق

 ريثكلا ءاملا عيال هلثمو رعقلا بيرقلا نحصلا عساولا ءانإلا حارحرلا : ىباطخلا لاقو « مفلا عقم یا نکس اھ

 یورو . ةمجرتال ثيدحلا اذه ةبسانم رمظي اذمو <« تسطل اب ةبيدش ةفصلا هذهو : تاق . ةزجعملا مظع ىلع لدأ وهف

 « نيممجو ةمومضم ىاز 4 جاجز 1 حارحر لدب لاقف ديز نب دامح نع ةدبع نب دمحأ نع ثيدحلا اذه ةع زخ نبا

 : تاق . هيلا رسكلا عارسإل فارسإ كلذ نأ ةفوصآملا نم معز نم لوق دض جاجزلا ةنآ نم ءوضولا هيلع بوبو

 5 مفلا عساو د مهضعإ لاقو ¢ حارحر !ولاقف ديز نب دا باععأ هفلاخو 4 ةدبع نب دمحأ امم درفت ةظفللا هذهو

 نع مهلك ةدبع نب دمحأو ليئارسإ ىنأ نإ قو یسوم نب دک نع ةيجان ن هللا ديع نع ليعامسالا ةءاور ھو

 هنأ كلذ ىوقيو « اهفحح ةدبع نب دمحأ نأب قاذحلا نم عمج حرصو ؛ ىسوم نب دم ظفل ىلع هقاس هنأكو . داح

 لاهتحال ةعاملا ةياورو هتياور نيب ةافانم الف هطيض ناك ناف 2 هنقتي مل هنأ ىلع لدف « هبسحأ » هلوقب هتياور ىف ىقأ

 نم احدق متل ىنلل ىدهأ سقوقملا نأ سابع نبا نع دمحأ دنسم ىفو . هسنج وه ركذو هنديه اوفصو اونوكي نأ
 نين ام راك مج ذيع يادوب مقار ب ترک ىأ یوا مدت تزول ) لو لاقم هدانسا ىف نکل ؛ ‹ جاجز

 فيذت الأ ققحتي ناك لب ةدعلا طبضي نكي مل اسنأ نأ امهنيب عمجاو « نين املا ىلا نيعبسلا نيب ام لاق انهو « ةدايزو

 لدتساو . هنظ ىلع كلذ بلغي ثيح ةزواجملاب مزج ا رف ¢ هتزواج وأ قهاثلا نقلا تنقلب له كشيو نيعبسلا ىلع

 ةلالدلا هجوو « نيسعم ءاملا نم ردقب ردقم ءوضولا نإ : ىأرلا باحعأ نم لاق نم لوق در ىلع ثيدحلا اذهب ىعفاشلا

 , ريدقتلا مدع ىلع لدف محل امواعم هردق نكي مل عبانلا ءاملا نال , ريدقت ريغ نم حدقلا كلذ نم اوفرتغا ةءاحصلا نأ

 هلات ىدادغيلاب الو الطر عسي ه ءانإ دملاو « دملاب ءوضولا بايب ثيدحلا اذه فنصملا سعت ةعل ةس ةبسانم ربظي اذه. و

 نالطر دملا اولاقق ةيفتحلا ضمب فلاخو « لملا لهأ روج ا
56 
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 ال ديعس وهو ريبج نبا نل « فحص دقف ريغصتلاب هلاق نمو « ةدحوملا نوكسو ميلا حتفب ( ريج نبا ) هلو

 هاور دقو « ىراصنالا كيتع نب ريج نب هللا دبع نب هللا دبع وه انه ىوارلاو « باتكلا اذه ىف سنأ نع هل ةياور

 ینو : ريج نبا هل لاقي راصنالا نم خيش ىنثدح رعسم انثدح : لاق ىراخبلا خيش معن ىنأ قيرط نم ليعامسالا

 نم هيف كشلاو ٠ هدسج ىأ ( لي ) هلق . هنع ىوارلاو سنأ نايرصبو ٠ هخيشو معن وبأ نايفوك دانسالا
 لو ٠ كدي مو «لستفي , لاقف يمن ىلأ قيرط نم ليعاعاالا هاور دقف « هب هثدح امل يعن نأ نم وأ ىراخيلا

 ىأ (دادمأ ةسمخ ىلا ) هلق ٠ ةين ام ةيفنحلا ضعب لاقو « ىدادغيلاب اًلثو لاطرأ ةسمخ عسي ءانإ وه ( عاصلاب )

 ىف لمعتسا هنأ ىلع علطي م | انأ نأكف , ةسمخ ىلا اهياع داز اعرو « دادمأ ةعبرأ وهو عاصلا ىلع رصتقا ام ر ناك
 ى لسقغت تناك اہنآ اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم ملسم ىور دقو « ةياهنلا اماعج هلال كلذ نم رثكأ لسغلا
 نم اضيأ لم ىورو « عصآ ةثالث وه : امهريغو ىعفاشلاو ةنييع نبا لاق « قرفلا وه دحاو ءانإ نم هي ىنلاو

 هيفو « ةجاحلا ردقب كلذ ىف لاحلا فالتخا ىلع لد اذهف < « دادمأ ةثالث حسي ه ءانإ نم لستغي ناك لع هنأ 00

 ةيفنحلا نم هب لاق نم اذكو « ةيكلاملا نم نابعش نباك بابلا ثيدح ىف ركذ ام لسغلاو 0 ه ىلع در

 نم متلي هلسغو هءوضو ردق نم رثكأ نآل بابحتسالا ىلع روهمجا هلحو « عاصلاو دملا رادقم ىف هل مهتفلاخع عم
 نع بابلا فو « هلثم راج نع حيحص دانساب دواد ىنأو دمحألو « هلثم ةئيفس نع مم قف « كلذب امهردق ةباحصلا

 نزل ند وع اقرأ سرك لا اذهو <« مثريغو رمع ناو سابع ناو ةللس مأو ةشئاع

 اوزواجم نأو هيف فارسالا معلا لهأ هركو ه هلوقب ءوضولا باك لوأ ىف فنصملا راشأ اذه لاو ظ الدب نع
 تلي ىنلا لمف

 لع حلا ےس - ۸
 ص

 :رع ضا وأ ىتادح ورت ا لاق هو نا نع ئرصللا جرا اب معآ ازم - ۲ ٠

 ع ع 00 ۶
 3 نيفلعا ىلع حسم هنا ل ینا نع سو یا نب دعم ن ع 3 ل ربع نع نهر لآ ديع نب َهَفَس ىلا

 هری هنع 0 الف يلم ا ىلا ن نع دعس ا تش ل كح ادا 7 مثل : لاقف كل أ د نعار ع لاك 3 9 هللا دبع ناو

 ا ا را وبأ ىنربخأ : ةبقع نب ىسوم لاقو

 ةباحصلا نع نيفحلا ىلع حسملا ىف سيل : لاق كرابملا نبا نع رذنملا نبا لقت ( نيفخلا ىلع حسملا باب ) هلق
 نم دحأ نع ىور معا ال : ربلا دبع نبا لاقو « هتابثإ هنع ىور دقف هراكنا مهم هلع ىور نم لك نال « فالتخا

 ىلا مالا ىعفاشلا راشأ دقو ¢ هتايثاب هح رصم هلع ةحيحصلا تاياورلا وأ م 2 كلام نع الإ هراكنإ فاسلا ءاهقف

 . مقملا نود رفاسلل امهيناث : اقلطم زاوجلا : نالوق نآلا مهدنع رقتسملا فورعملاو < ةيكلاملا لع كلذ راكنإ

 نبا نعو 2 بهو نبأ نع هلسقتو لوألا ىجابلا محو بجاحلا نبا مزج هيو ةنودملا ىف ام ىضتقم قاثلا اذ-هو

 نع حص ام لثم اذهو . زاوجلاب هئاتفإ عم هسفن ةصاخ ىف هيف فقوتي ناك اما اكلام نأو هوحن ةطوسبملا ىف عسفان

 . ؟ نيمدقلا لسغو امهعز' ” وأ « نيفخلا ىلع حسملا : لضفأ امبسأ ءاملعلا فلتخا رذنملا نبا لاقو < ىناحصلا بوبأ ىأ

 ىرابلا حف ١# ج۲۹۲
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 ءايحإو : لاق « ضفاورلاو جراوخلا نم عدبلا لهأ نم هيف نعط نم لجأل لضفأ حسملا نأ هراتخأ ىذلاو : لاق
 نأب باعصألا نم عسج حرص دقو : نيدلا ىح خيشلا لاقو . ه | هكر نم لضفأ ناسلا نم نوفل اخلا هيف نعط ام
 نم عسمج حرص دقو « مامتالا ىلع رصقلا ليضفت ىف هولاق اي ةنسلا نع ةبغر حسملا كرتي ال نأ طرشب لضفأ لسغلا
 ةبيش ىنأ نبا فو « ةرشعلا مهنمو نيناعلا اوزواج هتاور مهضعب عمجو « رتاوتم نيفخلا ىلع حسملا ناي ظانملا
 ةزمحلا حتفب ( غبصأ انثدح ) هلق : نيفخلا ىلع حسملاب ةباحصلا نم نوعبس ىتثدح : ىرصبلا نسحلا نع هريغو
 تبثأ ريضحلا ىف هباحصأ رباكأ نعو ميلي ىنلا نع حسملا » هلوقل ثيدحلا اذهل هنع ةياورلا راتخا ىراخبلا نأكو
 نيذلاو « نويرصم ةثالث هنود نمو وهو « ثراحلا نبا وه ورمعو . « هفالخ ىلع اكلام حبت نأ نم ىوقأو اندنع
 . ىناحص نع ىناحصو « ةبلس ىلأ نع رضنلا وبأ : ىعبات نع ىعبات ةياور دانسالا فو « نويندم ةثالث هقوف
 كلذ عمس ةملس ابأ نأ ىلع هانلمح اذا لوصوم ومف سع نب هللا دبع نع هلوق ىلع فوطعم وه ( هللا دبع نآو) هلق
 نع ةبلس بأ نع رضنلا نأ نع ىرخأ قيرط نم دحأ هجرخأ دقو « ةصقلا كردي مل ةءاس وبأف الإو هللا دبع نم
 انعمتجا ايلف « هيلع كلذ تركناف أضوت نيح قارعلاب هيفخ ىلع حسم صاتو ىلأ نب دعس تيأر » لاق رمع نبا
 هوحن رمع نبا نع عفان نع بوبأ قيرط نم ةعزخ نبا هاورو . ةصقلا ركذف « كابآ لس : دعس ىل لاق رمع دنع
 ىأ ( هريغ هنع لأست الف ) هلق . « اساب كلذب ىرت ال انفافخ ىلع حسم انين عم نحو انک د لاق رمع نأ هيفو
 نئارقلا ةلمج نم تناك ىوارلا ىف تعمتجا اذإ مم.يجرتلل ةبجوملا تاغصلا نأ ىلع ليلد هيفف « هلقثب قوثولا ةوقل

 رع نأ ىلعو ٠ ضعبلا نود ضعبلا دنع ملعلا ديفي دقو « ةددعتملا صاؤالا ماقم تماق دحاولا ريخ تفح اذإ ىلا

 لاق نم هب جيتحاو « عضاوملا ضعب ىف هل ةبير عوقو دذع ناك امإ فقوتلا نم هنع لن امو « دحاولا رخ لبقي ناك
 « ةداهشلاو ةياورلا نيب كلذ ىف قرافلا ءادبا نكميو « ضراعتلا دنع كلذ ىف حيجرتلا لوخدو ةلادملا بتر توافتب
 علطي ام عرشلا ىف ةيلجلا رومألا نم هيلع نخ دق ةبحصا! ممدقلا ىباحصلا نأ هيفو < دعسل رع نم ميظع مظعت هيفو
 ًاطوملا ىف كلام هتصق ىور دقو « هتياور ةرثبكو هتبحص ميدق عم نيفخلا ىلع حملا ركنأ رمع نبا نآل « هريغ هيلع
 نيسفخلا ىلع حسم هآرف اهريمأ وهو دعس ىلع ةفوكلا مدق ..ع نبا نأ » هارخأ امهنأ رايد نب هللا دعو عفان نع
 ىف ال رضحلا ىف حسملا ركن امل ربع نبا نوكي نأ لمتحيو . ةصقلا ركذف « كابأ لس دعس هل لاف هيلع كلذ ركنأف
 هلصو قيلعتلا اذه ( ةبقع نب ىسوم لاتو ) هلق . ملعأ هاو . اهلاحي ةدئانلاف كلذ عمو « ةصقلا هذه صصاظل رفسلا
 نائيرق رضناا وأو ىمومو « ىسوم مهوأ ءالولا لسع نيعباتلا نم ةثالث هيفو « دانسالا اذهب هريدغو ليعاعالا

 هظفل نأ ةلوصوملا ةءاورلا نم نيبت فوذحم هب ثدحلاو « ةلس ايأ ثدح ىأ ( هثدح ادعس نأ ) ه3 . نايندم ھم
 هلال بصنااب ( هوم ) ه]ق . ردقملا لع فوطعم وه (لاقف) هل . < نيفخلا ىلع حسم م هلال وسر نأ »
 EE دقو 5 اغ ال فل ولا اهبلصو ا ةءاورلا عع ةماعلا ةياورلا هذه 5 2 لوق نأ روظو ٠ لوقلا لوم

 اذأ 5 همولب :A اک هذا ىأ .. هنآ دبا لاق رس نأو 2 ءهظفاو .aks د ىموه نع ىرخأ قيرط نم اتي ليعاسإلا

 € ا ها لح ءارو غشت الق ب ىنلا نع دعس كاد

 مفا نع ف ريإ نب دس نع ديعس نب يع نع ثيللا ادن دح لاق ىنارحلا دلاخ نب ور اشو -- ۳
 مساس



 ۳۰۷ ۲۰۴۳ كيدحلا

 ۶ هالا
 ةريغلا ” همتا ونجا ج رخ هنأ يَ فا لوسر نع ةبعش نب ةريغأا هيبأ نع ل نب ةقرع نع ريجج نا

 نيف لع سمو ورك « هتجاح نم غرف نيح هيأع بصف الأم أهو ةوادإب

 ئرغأ قيارط نم ثيدمحلا 5 ديعس نب ىحب نع ) دعس نب ( ثيللا انئدح ) هلق

 نم ىزاغملا ف فنصملا هجرخأو . ءالولا ىلع نيعباتلا نم ةعبرأ هيف ناو « هبحاص ءىضوب ل-جرلا باب ىف هنع

 هيف ثلا نأكف ظ متأ هقايسو « ديعس نب ىحب لدي ةبلس نأ نب زيزعلا دبع نع : لاقف ثيللا نع ىرخأ قيرط

 كوبت ةوزغ ىف ناك هنأ دالا قو < شجن نك نأ اذه دعب ىذلا بابلا ف ( هتجاحل جرخ هنأ ) هلق . نيخيش

 ىف ناكهنأ ةريغملا نب ةورع نع دايز نب دايع قيرط نم دواد أو دمحأو كلامو . هتاور نم كلذ ىف ددرت ىلع

 نم فتصل و « ةحوتفملا ةانثملا دددشتب ٍ(هعبتان) هل . رجفلا ةالص دنع ناك كلذ نأو « ددرت الب كويت ةوزغ

 ىح قلطناف , دازو « ةوادإلاب هعبتي نأ هرمأ ىذلا وه هلل ىنلأ ن نأ هريغو دابجلا ىف ةريغملا نع قورسم قيرط

 هذخأ هب أضوت ىذلا ءاملا نأ ةريغملا نع ىرخأ قيرط نم دمحأ دنعو « أضوتق لبقأ مث « هتجاح یضقف ىنع ىراوت

 8 و اهتغيد تناک ناف املس » هل لاق لب ىنلا نأو « ةتيم دلج تناكة برق نم هل هتبص ةيب ارعأ نم ةريخملا

 قرع ع EE E لدان اعرق ر لذ اهتغبد دقل هللاو ىأ : تلاق اهنأو

 « هدنو هجو لسغف د : <« هيحاص ءىضوب لجرلا باب د ىف ىذلا قيرطلا ف فدصملا دازو ؛ « مورلا بابج نم

 . هيلجر لسغ هنأ ال « ةروكذملا ةيفيكلاب ىأ أضوت هلوقب دارملا نأ كلذ نم نيبتو « ةيليصفت لسغف ىف ءافلاو

 : لاق « رفسلاك ءاملا ةلق ةنظم لاح ىف ايس ال « هننس نود ءوضولا ضورف ىلع راصتقالا ىلع ىطرقلا هب لدتساو
 ةياور ىنف « ةريغملا اهركذو اهلعف لب : تلق . هفالخ رهاظلاو : لاق « ةريغملا امرك ذي لف العف هب ىنلا نأ لمتححو

 + امهلسع نسج اف انهابتف د قوق را و نم هلو « « هيفك لسغ هنأ » ةروكذملا دايز نب دابع قيرط نم دحأ

 ندا دار هجو لدغو ىقتتشاو ضيم هنأ . دالا ف تملا و: ال مآ بارتب امهكلد لاقأ كشأو : لاق

 قلأو د رخآ هجو نم للو « ةبجلا تحت نم امهجرخاف : نيقيض اناكف هيك نم هيدي جرخي بهذف « تارم ثالث »
 ءهسأرب حسمو » فلصنلل و « تارم ثالث ىرسيلا هديو تارم ثالث ىنعلا هدب لسفف » دمحالو « هيبكتم ىلع ةبجلا
 بابلا ىف « نيترهاط امهتلخدأ ا » هلوق قأيسو « نيفخلا ىلعو هتمامع ىلعو هتيصانب حسمو » لاسم ةءاور ىفو

 ىف ةحيحصلا هقرط دصاقم تصخل دقو « الجر نوتّّس هنع هاور هنأ رازبلا ركذ اذه ةريغملا ثيدحو . اذه دعب ىذلا

 ةرابطلا ىلع ماودلا بابحتساو « نيعاآلا نع ىراوتلاو « ةجاحلا ءاضق دنع داعبإلا دئاوفلا نم هيفو . ةعطقلا هذه

 ىف حرش ¥ ةناعتسالا زاوج هيفو < عج ر نيح هب ااو جنسي مهنأ عم ءاملاب هعيش نأ ةر هل هم

 ةلازا ىل-ع ةناعتسالاو « ءاملا ريب هتلازإ نيكي ال هنأو « رامجتسالا دنع ىذالا نم دسيلا بيصي أم لسغو « هباب

 ةتيملا دوا_< عافتنالا هيفو « ءاملاب الإ لازب ال داتعملا نع رشتنا ام نأ هنم طبنتسي دقو . هوو بارتلاب ةحنارلا

 هب لدتساو « لصفتسي ملو ةيمورلا ةبجلا سيل لب هنال اهتساجن ققحتت ىح رافكلا بايشب عافتنالاو « تغبد اذإ

 اباهأ لوك امو رفك راد كاذ ذإ ماشلا ف ا سجني ال فوصلا نأ ىلع ىطرقلا
 ىف تلزن اهنآل ةدئاملا ىف ىتلا ءوضولا ةبآب خوسنم نيفخلا ىلع حسملا نأ معز نم ىلع درلا هيفو . لاق اذك « تاتيملا



 ءوضولا باتك ۔ ۽ ۳۰۸

 كلذ ىنعم ىف ىلجبلا ر رج ثيدح قتأيسو « قافتاب اهدعب ىهو « كوبت ةوزغ ىف ةصقلا هذه تناكو عيسيرملا ةوزغ
 « كلذ ىلع نوعأ امن وكل هيف ةقيضلا بايثلا سبل و « رفسلا ىف ريمشتلا هيفو . ىلاعت هللا ءاش نإ ةالصلا باك ىف
 ناك ءاوس « ةأرما تناكولو ماكحالا ىف دحاولا ريخ لوبق هيفو « رفسلا ىف ىتح ءوضولا ناس ىل-ع ةبظاوملا هيفو
 ضورفملا مظعم لسغ ىلع راصتقالا نأ هيفو . مدقت ا ةيب ارعألا رخ لبق قلب هنال , ال مأ ىولبلا هب معت ايف كلذ

 نم ىلع هب لدتسي دقو « هيلع حسملاب امهنم قب ایف فتكي ملو ةبجلا تحت نم هيدي. متلي هجارخإل ”ىزحي ال هلسغ
 هيعارذ نم قب ام ىلع حسملاب فتكي ملو ةمامعلا ىل_ع حسملاب لك هنوكل سأرلا حسم ميمعت بوجو ىلا بهذ

 ا هه ن ورع نب رذعج نع لس ىبأ نع یی نع نابيّش انَندح لاق رم و هد

 < نع نابأو دادس نب برح باتو . نيفلما لع سَ قلك بلا ر غانا

 [ ٠١8 : ىف هفرط 7١6 ثيدحلا ]

 قيرط نم ليعامسإلل و ( ةلس بأ نع ) هلو . ريثك ىبأ نبا وه ىحيو ‹ نمحرلا دبع نبا وه ( نابيش ) هلق
 نيعباتلا نم ةثالث دانسالا فو . ةيمأ نب ورمع نب رفعج ىنئدح ةللس وبأ ىنثدح ىح نع نابيش نع ىموم نب نسجل ا

 ( برح ) نابيش عبات ىأ ( هعباتو ) هلو . نانيرق رفعجو ةلس وبأو , ريغص ىعبات وهو ىح مم وأ ءالولا ىلع
 ىلع فوطعم وهو راطعلا ديزي نبا وه ( نابأو ) هلق . ارطلاو قاسنلا دنع لوصوم هثيدحو « دادش نبا وهو

 ینارطلاو دمحأ دنع لوصوم هثيدحو « برح

١ 
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 ورع نع َةَلَس ىبأ نع يح نع رمثَم هعباتو . بنحو هتماع ىلع حس٤ وال ىبلا تیر : لاق هيبأ نع ورع
 ا ىبلا "تیر : لاق

 يح ىنثدح ىعازوألا نع ةريغملا بأ نع دمحالو ( يح نع ) هلق . كدابملا نبا وه (هللا دبع انربخأ ) هلو
 نم ارفعج هلع ةاورلا ضعب طقسأو . هلع رومشم وهو ىعازوالا هاور اذكه ( هيفخو هتمامع ىلع) هل
 ىفال نآملا ىف دشار نبا ( رمعم ) ىعازوالا عبات ىأ ( هعباتو ) هلق . ىذارلا متاح وبأ هلاق أطخ وهو « دانسإلا
 وبأ ركذو « رفعج ركذ رمعم ةياور ىف سيل هنأ نيبيل ايناث دانسإلا فنصملا قايس ىف ببسلا وه اذهو «دانسإلا
 رئاس نم نتملا ركذ طقسو < هيفخو » ىن مشكلا داز « هتمامع ىلع حسب د هلوق وهو نتملا ظفل هتياور ىف رذ
 اهجرخأ نكل « ةمامعلا ركذ نودب رمعم نع هفنصم ىف قازرلا دبع ابجرخأ دق رمعم ةياورو . حيحصلا ىف تاياورلا
 . ىف ةمامعلا ركذ : لاقف لاطب نبا هاكح امف ىليصألا برغأو « اهتابئاب رمعم قيرط نم هل ةرابطلا بانك ىف هدنم نبا
 ىلع ةعاجلا ةباور بيلغت بجوف « أود ىح نع هوور هريغو نابيش نآل « ىعازوآلا أطخ نم ثيدحلا اذه
 . ورع نم عمسي مل ةلس ايأ نآل ةلسرم اضيا ىهو <« ةمامعلا ركذ امف سيلف رمعم ةعباتم امأو : لاق « ةدحاولا
 عمس دقو « سیلدنب فصوب ملو ىتدم ةللس وبأو نيتس ةنس ةنيدملاب تام هناف ‹ نكم ورم نم ةيلس ىبأ عامس : تلق
 هب أ ىلا ةيمأ نب ورمع نب رفعج لسرأ هنأ ةل.. نأ نع جشالا نب ريكب ىور دقو ‹ ورمع لبق اوتام قلخ نم



 ثيدحلا ۲۰۵-۲۰٣ ۳۹

 1 NEI ورمعل عمتجا ةباس وبأ نوكي نأ عنام الف ظ هب هريخأف هيلا عجرف « فيدل اذه نع هلأسي

 تايئاب رمعم قيرط نم هجرخأ هدنم نبإ نأ انركذ دقو . ىوبنلا دجسملا ف عامتجالا ىلع مه.ءارد رفوت هيوقيو

 ريغ ظفاح ةقث نم ةدايز نوكت ابل , هتئطخت كلذ مزاتسي ال اهرك ذب ىعازوالا درفت ريدقت ىلعو « هيف ةمامعلا ركذ

 دقو . ةيهاولا تاليلعتلا هذ ةحيحصلا تاياورلا درا ىنعم الو « ةذاش نوكت الو « لبقتف هتقفر ةءاورل ةيفانم

 لدب اب لسم ةياور تمدقت دقو « ةيصانلا حسم دعب اهياع لمك هنإ : ليقف ةمامعلا ىلع حسملا ىنعم ىف فلسلا فاتخا

 ثيدحلاو « سأرلا حسم هللا ضرف : ىناطخلا لاقو « روما بهذ الع حسملا ىلع راصتقالا مدع ىلاو « كلذ ىلع

 هعزن قشي هلال « ديعب فخلا حسم ىلع هسايقو : لاق . لمتحلل نقيتملا كرتي الف « ليوأتلل لمتحم ةمامعلا حسم ىف

 هقيرطو « فلا ىف اک اهعزن ىف ةقشملا هيف اوطرش ةمامعلا حسم ىلع راصتقالا اوزاجأ نيذلا نأب بقعتو « اهفالخم
 ةدآلا اولاقو « نيمدقلاك هلئاح ىلع حسملا زا مميتلا ىف هضرف طقسي وضع اولاقو « برعلا مئامعك ةكنحم نوكتت نأ
 ىلع ناك ولو قدصي نالف سأر تلبق لاق نم نال هزاجمو هتقيقح ىلع كرتشملا لمح نم:دنع امس الو كلذ ىننت ال
 نباو ةميزخ ناو ىربطلاو روث وأو قحسإو دمحأو هنع ةياور ىف ىروثااو ئعازوالا بهذ اذه ىلاو « لئاح
 ابأ سانلا عطي نإ د لاق ب ىنلا نأ حص دقو 5 رععو ركب ىنأ نع كلذ تبث : رذنملا نبا لاقو « مريغو رذنملا

 لعأ هللأو . «اودشرب رمعو ركب

 ناترهاط اهو هيلجر لدا اذإ بيسساي - ع9

 ”ىبلا عم تنك“ لاق هيبأ نع ةريغلا نب ةورع نع رماع نع کر انث لح لاق ميد وب اشم س ۲

 اهيلع مس 6 نيت رهاط اهتلخدأ ىلآق 3 اعد » لاقف ع 2 رال ب وهأف «رفس ىف ا

 نع قحإ ىبأ نب سنوي قيرط نم دواد ىنأ ةياور ظفل اذه ( ناترهاط امهو هيلجر لخدأ اذا باب ) هلو

 ىبأ نبا وه ( ايركذ انثدح ) هلو . توافتلا نم بابلا ثيدح ظفل نيبو اهنيب ام نيبنسو « ثيدحلا اذه ىف ىبعشلا

 ىحي نع دحأ هجرخأ نكل « ةنعنعلاب الإ هثيدح نم هرأ ملو سلدم ايركذو < ىعشلا وه ( ساع نع ) . ةدئاز
 . ليعامسالا كلذب حرص « محل اعومسم ناك ام الإ نيسلدملا هخويش ثيدح نم لمح ال ناطقلاو « ايركز نع ناطقلا

 تدصق تيوهأ : هريغ لاقو « هب تأموأ اذإ ءىثلاب تيوهأ : ىعمسالا لاق « یدب تددم ىأ ( تيوهأف ) هلو
 ام. ىلا دصقي نأ مداخلل نأو « ملاعلا ةمدخ هيف : لاطب نبا لاق < ةلامإلا ءاوهإلا ليقو . دوعقلا ىلا مايقلا نم ءاوحلا
 « امبعد لاقف » هلوقل اهنع مفي امع باوجلا درو « ةراشإلا نع مهفلا هيفو . هرمأي نأ لبق همودخم ةداع نم فرعي

 قاف ١ دواد ىنالو «ناترهاط امهو , ىنيمششكلاو « رثك الل اذك ( نيترهاط ) نيمدقلا ىأ ( امهتاخدأ ىناف ) هلق
 : لاق ؟ هيفخ ىلع اندحأ حسم أ هللا لوسر اي تلق » هدنسم ىف ىديمحللو « نات رهاط امهو نيفخلا نيمدقلا تلخدأ

 ىلع مسمن نأ ملت هلل لوسر انرمأ » لاسع نب ناوفص ثيدح نم ةميزخ نبالو « نات رهاط امهو امهلخدأ اذإ معن

 : ىل لاقف قزدلل هتركذ ةمزخ نبا لاق . انقأ اذإ ةليل و امون و « انرفاس اذإ اثالث ربط ىلع امهانلخدأ نحن اذإ نيفخلا

 طرش ىلع سيل هنكل احصص ناك ناو ناوفص ثيدحو . ىهتنا . ىعفاشلل ةجح ىوقأ هناف « انباحأ هب ثدح
 فالخلا ىلا لاق اع قزملا راشأو , سدللا دنع ةرابطلا طارتشا ىلع ةلالدلا ىف هل قفاوم بابلا ثردح نكل « يراخبلا



 هوضولا باتك - ۽ ۳1°

 ىلع نكي م اذإ : لاقف دواد مهفلاخو « ءوضولا ىف ةيعرشلا ىلع ةرابطلا اولمح رومملاو ىعفاشلا نأ هلصحمو « ةلأسملا ىف

 مهفلاخو <« عسفار ال حيبم مميتلا نأل مدنع هل حبي ل امهسبل مث مميت ولو « حسملا هل زاج سبللا دنع ةساحي هيلجر

 باجي ىلع هقفاو نمو ىعفاشلا دنع حسملا حبي ل ءاضعألا قاب لكأ مث امهسبل مث ءوضولا ةينب هيلجر لسغ واو . غبصأ

 طرش : ةيفلحلا نم هيادملا بحاص لاق نكل ‹ ضعبتت ال ةراهطلا نأ ىلع ءانب هبجوب ال نم دنع اذكو ٠ بهترتلا

 اذإ ةروصلا هذه نف ٠ سبللا تقو ال ثدحلا تقو ةلماكلاب دارملاو : لاق « ةلماك ةرابط ىلع امهسبل حسملا ةحابإ

 لعج هن ال هيلع ةجح ثيدحلاو . ىهتنا ةلماك ةرابط ىلع نكثدحلا تقوهنأل « حسملا هل زاج ثدحأ مث ءوضولا لك

 دارملا نأ لس دقو « طرشلا كلذ دوجود الإ حصي ال طرشب قاعملاو « حسملا زاوجل اطرش فخلا سبل لبق ةرابطلا

 دنع حملا هل حبب مل سبل و ةيئاثلا لسغ مث سيلف هيلجر ىدح] لسغ قبو ابتسم أضوت ولو « ةلماكلا ةرابطلاب

 قدصل مريغو رذنملا ناو كلام بحاص فرطمو ىعفاشلا بحاص قزملاو نويفوكلاو ىروثلا هزاجأ و « رثكألا

 ؛ ةدحولا ىلع بترملا محلا ريغ ةينثتلا ىلع بترملا حلا نأب بقعتو « ةرهاط ىو نيفخلا هيلجر نم الك لخدأ هنأ

 همنا ضعبتتال ةراهطلا نأ ىلع لدي ليلد هيلا مض نإ نكل : لاق . قاب لاّتحالا نال ديعلا قيقد نبا هفعضتساو
 دعب هيفخ عزل ول : ( ىرخأ ةدئاف ) . عامجاي هيف لسفلل لخدم ال ءوضولاب صاخ نيفخلا ىلع حسملا : ( ةدئاف )

 نييفوكلا دنع هيمدق لسغو امهريغو قحسإو دمحأ دنع ءوضولا داعأ تيقوتلاب لاق نم دنع ةدملا ءاضقنا لبق حملا

 لسغ هيلع سيل : ةعامجو ليل ىنأ نباو نسحلا لاتو « لواطت نإ الإ ثيللاو كلام لاق اذكو < روث آو قرملاو

 0١ ىلظف هيفاو « حملا ةداعإ هيلع بحي ال هنأ هقلح مث هسسأر حسم نم ىلع هوساقو « هيمدق

 هنع روہشملا ىف كلام فلاخو . روا هب لاقو « حسملا تيقوت ىلع لدي ام ىراخبلا جرخم مل : ( ىرخأ ةدئاف )

 ناوفص ثيدح نم مدقت اک ىلع ثيدح نم تيقوتلا اسم جرخأو . او حج : لاقف

 هريغو ىعفاشلا هحمصو ةركب ىنأ نع بابلا ىو < نا نبا

 قبوسلاو ةاشلا مل نم e س أو س ۵۰

 ا 0 مهنع هللا ىضر نيو غو ركب وبأ لک او

 ينب هلا دبع نع راسب نب ماط نع شا, نب دي نع كلام انربخأ فسوب نب هللا دبع اشو - ۷ ٠

eظ ا لو لص ةاش فنك لكأ ل  

[oteoc ott: ER 

 ام امأو « ىلوالاب اہ ود امو ابلثم وه ام جردنيل ةاشلا محل ىلع صن ( ةاشلا محل نم أضوتي مل نم باب ) هلق

 هنوكب هديقي مل اذبلف هتموهز ةدشب هللع زاوجلا موم م هصخ نم نال لبالا موج ءانثتسا ىلا ريشي هلماف اهقوف

 (قيو.لاو) هلق ةيعفاشلا قدح نم هريغو ةع زخ نبا هراتخاو دمحأ لوق وهو سم دنع ناثيدح هيفو « اخوبطم

 لوقلا حجرتي كلذبو . اقرتفاف مدسقلا لسغ نم لدب فلا ىلع حسلاو <« همدعو رعشلا دوجو مم حس لصأ سأرلا نأ هبجو )١(

 لعأ هللاو . ةالاوملا تاوفا نيمدقلا لسغ ىنكي. الو « نيفخلا علخ !ذإ ءوضولا نالطبب
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 نم أضوتي ملاذا هلال لوألا باب نم لخد هنأ, بيجأو . قيوسلا ركذ بابلا ثيداحأ ىف سيل : نيتلا نبا لاق

 وأ لكأو) هلو ٠ هدعب ىذلا بابلا ثيدح ىلا كاذب راشأ هلعلو « ىلوأ قيوسلا نم همدعف هتموسد عم محللا

 دانساب نييماشلا دئسم ىف ىفاربطلا هلضو دقو <« ىنييمشكلا نع الإ رذ بأ ةياور نم « اجل  هلوق طقس ( لإ ركب

 نم هانی ورو « اؤوضوتي ملو رانلا تسم ام اولك أ ناثعو رمعو ركب ابأ تيأر و لاق ساع نب ملس قيرط نم نسح
 فنصلللو . هم ىأ ( ةاش فتك لكأ ) هلق . اعومجو اقرفم ةثالثلا ىلع افوقومو اعوفرم رباج نع ةريثك قرط

 . اضيأ مضلاب قارعلا هل لاقيو  مظعلا وهو  ءارلا نوكسو ةلمبملا حتفب  قرعلا ىلع ام لك أ ىأ « قرعت » ةمعطالا ىف

 هنأ لمتحو ٠ لزب ىنلا مع تنب ىهو بلطملا دبع نب رسزلا تنب ةعابض تيب ىف ناك كلذ نأ ليعامس] ىضاقلا دافأو
 ثيدح نم ىلاسنلا نيبو . همع تنب ةعابض نأ ا < سابع نبا ةلاخ ىهو امدح نم قاس اک ةؤمم تيب ىف ناک

 لالب وه ةالصلا ىلا هاعد ىذلا نأ ةملس مأ
 ورع نب "رفمج یر خا لاق باهش نبا نع ليقع نع ثمللا انث دح لاق ريكس ن ېغ اسو ٠0 ا الب ف د لا ا e ا لالا ا

 ت E oN BT ا ےس ر ص ل ص ١ يكرر رع عه ع جمر

 نيكسساا ىتلأف ةالصلا ىلإ ىعدف ٠ قاش فتك نم ع ا هللا لوسر ىأر هنأ ةَربخأ هابأ نأ هيما نبا

 أوتي مو « ىلصف
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 ىو « اهنم لك أب د ىرهزلا نع رمعم قيرط نم ةمءطالا ىف داز < عطقي ىأ ىازلاو ةلمهملاب ( زتحم ) هلو
 ناعلا ىبأ نع ةمعطالا ىف داز ( نيكسلا قلاف ) هلق . « ام زتحي اعارذ لك أي » ىرهزلا نع اص قيرط نم ةالصلا

 رخآ ىف ناملا ىلأ نع ميلا نب ميركلا دبع قيرط نم قهبلا دازو « « نيكسلاو اهاقلاف د ىرهزلا نع بيعش نع

 باور نم ءاسن و مب ىنلا باعأ نم لاجر ريخأ مث « سانلا ىف . ةصقلا ىأ - كلت تبهذف : ىرهزلا لاق : ثيدحلا

 ثيداحال خسان رانلا تنم امم ءوضولاب مالا نأ یر ىرهرلا ناكف لاق « رانلا تسمم ام اؤضوت ه لاق تلي ىنلا نأ

 كرت مكي هللا لوسر نم نيرمآألا رخآ ناك » لاق راج ثيدح هيلع ضرتعاو . ةقباس ةحابإلا نآل « ةحابإلا

 وأ لاق نکل « امهريغو نابح ناو ةم زخ نبا هحمصو امهريغو یاسنلاو دواد وبأ هاور « رانلا تمم ام ءوضولا

 دوبثملا رباج ثيدح نم رصتخع ظفللا اذه ناو « ىلا لباةم ال ةصقلاو نأشلا انه مآلاب دارملا نإ : هريغو دواد

 , أضوتي ملو رصعلا ىلصو اهنم لكأ مث ربظلا ىلصو أضوت مث اهنم لكأف ةاش لل ىنلل تعنص ىلا ةأرملا ةصق ىف

 ثدح نع ناك رهظلا ةالصل هءوضو نأو « رانلا تسم امم ءوضولاب سالا لبق تمقو ةصقلا هذه نوكت نأ لمتحيف

 حجارلا نيبقي ملو بابلا ثيداحأ تفلتخا امل : لاق هنأ ىرادلا ناثع نع قبلا ىحو . ةاشلا نم لك لا ببسب ال
 حرش ىف اذه ىوونلا ىضتراو « نيبناجلا دحأ هب انحجرف إب ىنلا دعب نودشارلا ءافلخلا هب لمع ام ىلا انرظن اهنم

 ناك : ىرونلا لاق « ةثالثلا ءافلخلا نع لوقنملا رثآلاب بابلا ثيدح ىراخبلا ريدصت ةكح ربظت اذهب و . بذيملا

 هزانثتسا مدقت ام الإ رانلا تسم ام ءوضو ال هنأ ىلع عامجإلا رقتسا مث « نيعباتلاو ةباحصلا نيب افورعم هيف فالخلا

 هللاو ‹ بوجولا ىلع ال بابحتسالا ىلع ةلو# رمآلا ثيداحأ نأ وهو رخآ هجوب ىناطخلا عمجو . لبالا موحل نم

 ٠ بتارلا مامإلا ريغب صاخ ةالصلا ىلع ءاشعلا مدقتب رمآلا نأ ىلع ثيدحلا اذهب ةالصلا ىف ىراخبلا لدتساو . ملعأ
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 ةجاحلا مدعب صخ تبث ناف دواد ىنأ ناس ىف فيعض ثيدح هنع ىلا و < نيكسلاب محللا عطق زاوج ىلعو

 لبقت  اروصحم ناك اذإ - ىننلا ىلع ةداهشلا نأ هسيفو < فرتلا لهأو مجاعالاب هبشتلا نم هيف امل كلذ ىلا ةيعادلا

 طقف حسملا ف ىضم ىذلاو ثيدحلا اذه الإ ىراخبلا ىف ةباور ةيمأ نب ورمعل سيل : ( ةدئاف )

 ًاضوتب لو قيوسلا نم ضَمضَم نم ساپ - ۵

 یب لوم راسي نب ريب نع ليعس نب ىح نع كلام انربخأ لاق فسوي "نب هلا دبع اشم ۹

 ندا یهو - ءابصلاباوناک اذإ یتح یخ ماع يم هللا لوسر عم ج رخ هنأ بخ نامتلا نب ديوس نأ ةثراح

 انك أو والی هلا لوسر لک أف « یف هب َرمأذ « قيوتلاب الإ توب رف داوزألاب اعد م رصقلا لصف - يخ

 اوت لو ىلص "من انطَمضَمو ضف برغلا ىلإ ماف من
 5 ] ete ¢ oto ¢ 0۹۰ ¢ £ ¢ للحم 0۷0£ ‹ ۲4۸۱ « ۲ : ىف هنارطأ  م.و ثيدحلا ]

 نأ ويم نع بيرك نع ريكب نع ور ىنربخأ لاف بهو نیا انتربخأ لاق بص اشو - ٠

 اض وتب لو لص من اتك اهدنع لك أ لك بلا
 نوكيو : هريغ لاقو « ىلقملا تلسلا وأ ريعشلا قيقد وه : ىدوادلا لاق ( قيوسلا نم ضمضم نم باب ) هو

 ( ديعس نب ىحب نع ) هلق . ضيرملا ةغلب و نالجعلا ماعطو رفاسملا ةدع : لاقف ىبارعأ هفصو دقو . حمقلا نم

 ةيناتحتلاب راسيو « ارغصم ةمجعملاو ةدحوملاب ريشبو . ىراخبلا خيش الإ نويندم دانسالاو « ىراصنألا وه

 ىف فنصللل و . ةنيدملا ىب ام اهفرط ىأ ( ريبخ ىندأ ىهو ) هلق . دملاو ةلمبملا حتفب ( ءابهصلاب ) هلق . ةلمهملاو

 ىف ىراخبلا نيبو . ديرب ىلع یم : نادلبلا مجعم ىف ىركسبلا ديبع وبأ لاو . ربيخ نم ةحور ىلع ىهو ةمعطألا

 ثيدحلا قأيسو < تجردأ ديعس نب يح لوق نم ةدايزلا هذه نأ ةنييع نبا ثيدح نم ةمعطألا نم رخآ عضوم

 ىف دازلا ىلع ءاقفرلا عج هيف ) داوزالاب اعد مث ) هلو ىح نع لالب نب نابلس قيرط نم ةدايزلا نودب ابيرق

 هنم طبنتساو . لكوتلا ىف حدقي ال كلذ نأو رافسألا ىف داوزآلا لم هيفو . الكأ رثكأ مہضعب ناك ناو « رفسلا

 ركسعلا لهأل رظني مامإلا نأو « ةجاحلا لهأ نم هوعيبيل هتلق دنع ماعطلا جارخاب نيركتحملا ذخأي مامالا نأ بلهملا

 ءاملاب لب ىأ < امفيفخ زوجي و ءارلا ديدشتو ةثلثملا مضب (یشف ) هلق ٠ هعم دأز ال نم هنم بيصيل دازلا عمجيف

 انكلف د باهولا دبع ةياور نم داهجلا فو . « انبرشو » نابلس ةياور ىف داز ( انلكأو ) لوق . سبيلا نم هقحل اسم

 قيوسلا نم ةضمضملا ةدئافو « ةالصلا ف لوخدلا لبق ىأ ( ضمضف برغملا ىلا ماق مث ) هلق . « انبرشو انلكأو

 ملو ) هلق ٠ ةالصلا لاوحأ نع هعبتت هلغشيف مفلا ىحاونو نانسألا نيب هاياقب سبتحت نأ هل مسد ال ناكنإو

 مدقتم هنآل خوسنم رانلا تسم ام ءوضولا نأ ىلع ليلد هيف : ىناطخلا لاقو . قيوسلا لكأ ببسب ىأ ( أضوتي

 ىف اک ءوضولاب رمآلا یورو ربيخ حتف دعب رضح ةريره ابأ نال « هيف ةلالد ال : تلق . عبس ةئس تناك ربسخو

 بابحتسا ىلعو  دحاو ءوضوب رثك أف نينالص زاوج ىلع ىراخبلا هب لدتساو « قلم ىنلا دعب هب ىتفي ناكو « لسم

 نتا ثحابمو « جشالا نب هللا دبع نبا وه ريكب و « ثراحلا نبا وه ( ورم ىنربخأ ) هلق . ماعطلا دعب ةضمضملا

 هيف ثراحلا نب ورمعلو « نويندم ىلعألا هفصنو نويرصم لوألا دانسالا فصنو . هلبق ىذلا بابلا ف تمدقت
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 مج رت ىلا ةضمضملا ركذ ةنوميم ثيدح ىف سيلو : لوألا دانسالاب انورقم ليعامسالا هركذ ةو مم ىلا رخآ دانسإ

 ةضمضملا ىلا جاتحي مسد لوك املا نأ عم ٠ ثيدحلا اذه ىف ابكرت ليلدب ةبجاو ريغ اهنأ ىلا كلذب راشأ : ليقف ا
 ىذلا بابلا ىلإ اذه ةئوميم ثيدح مدقت هطخع ىلا ىو رفلا ةخسن ىف نأ ىلامركلا دافأو « زاوجلا نابل ابكرتق هنم
 خاسنلا فرصت نم وه اذه ىلعف « هلبق

 لا نم ضش٤ له اإ - ۲

 ن هللا ديَبع نع رسالات ع لع ع يلا ان دع الاف ةتفو ريكس اب یجب اشم - ١
 ت

 ل »م لاقو ضف تبل برش وقلب هلل لوسر نأ س ا نبا نع اتع نول دبع

 ترها نع ناک ل , حلاصو ضوي سان
 ]1۹ : قافرط ا تذل:

 ناغيشلا مهو ةسنخلا ةمآلا اهجرخأ ىثلا ثيداحآلا دحأ اذه ةبيتق ثيدحو ( نا نم ضمض# له باب ) هلق

 ن] ) هلق . ءامب اعد مث لس داز ( انبا برش ) هلق . ةبيتق وهو دحاو خيش نع ىذمرتلاو ثاسنلاو دواد وبأو

 ىف اوفلأ اوناك مهال كلذو « رانلا تسم اء ءوضولاب سالا ةلع نايب هيف : بلبملا نع لاطب نبا لاق ( امد هل

 « لاق اذك . خسن تعاشو مالسالا ىف ةفاظنلا تررقت الف « رانلا تسم ام ءوضولاب اورمأف فيظنتلا ةلق ةيلهاجلا

 « مسد ءىش لك نم امابحتسا ىلع لديف نيالا نم ةضمضالل ةللعلا نايب هيف اإ ٠ ركذ ام بابلا ثيدحل قلعت الو

 هثيادحو « ليز نبا ىأ ) سنو ) اليقع ىأ ) هعلات ( هد ٠ فيظدتال نيديلا 6 بايحيتس | هنم طينتسيو

 برع اوا ا هدنسم ىف جارسلا ١ سايعلا ىنأ ع لوم رم حام كن دعو 5 ملم دنع لوصوم

 : لاق ملم نب ديلولا قيرط نم هجام نبا هاور نكل « بابلا ثيدح ظفلب هنع مصاع ىنأ نع ةمعطألا ىف فنصملا

 نع ىرخأ قيرط نم ئرطلا ءاؤو اذك «٠ كردحلا م نملا نم اوسم و سآلا ةكيضن هكذف ىعازوألا انثدح

 . نسح امهنم لك دانسإو « هلثم دعس نب لهسو ةللس مأ ثيدح نم هجام نبا جرخأو « روكذملا دانسالاب ثيللا

 مث ضمضف انبل برش هنأ ثيدحلا ىوار سابع نبا نع ىعفاشلا ءاورام بابحتسالل هيف مالا نأ ىلع ليلدلاو
 ضمضمتي ملف انبل برش زاب ىنلا نا » ا TD ا

 ىح بوجولاب هيف لاق نم ركذي ملو « سابع ن ١1 ثر دحل اسان سنأ كيدح لعج نيهاش نا برغأو . «ًاضوتي ملو

 خسنلا ىوعد ىلا جاتحي

ofموق ا ءو ت اب تس  | 
 ر م دو

 ۶ ر .٠ n 5 ہے ت 5

 اءوضو ةقفلل | وأ ٍنيتسمنلاو دعنا نم

 ھا وسر لا نچ هد ا نع ماعق نع ان ريخأ لاق فسوي نب هللا كب رص لاق يتيم لنا لوسر نأ ةغئاع رع هيبأ نع ماشه نع كللام ان ربخأ لاق فو ن هلا دبع شو - ۲
 23 9 2 يع: عاج لص 2 8 20 سن 7س ر ص

 1 یر ەز oN معان وهو لص ادإ م دحأ ناو « مونلا هنع بهذي ىتح لو ارياف ىلصي وهو 2 دحا سعت اذإ »

 تل ل ر ع
 ( كسه سلو رودس
 ٠ اد ا 5

 نوهشملاو امون ىفسي ساعنلا نأ همالك رهاظو « بحتسي وأ بحي له ىأ ( مونلا نم ءوضولا باب ) هلو

 ىرابلا حف ١# ج م
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 وبف كلذ ىلع داز نإو ٠ سعان وهف هانعم مفي الو هسيلج مالك عمسي ثيحب هساوح ترق نم نأو امهنيب ةترفتلا
 نمو ) هلق . هتبراقم ليقو « مونلا ساعنلا كح او نيعلا فو « ترصق ىأ تلاط ايؤرلا موللا تامالع نمو « مئان
 بجو هسفنب ثدح مونلا لوقي نم نأ امون ساعنلا لعج نم جرختي و  مظعملا لوق وه ( ةسعنلا نم رب مل
 اذا تلعخل , لاق ليللاب هل ىنلا عسم .سابع نبأ ةالص ةصق ىف هجيج ىف راسم ىور دقو « ساعنلا نم .وضولا
 سابع نبا نع رذنملا نبأ ىورو . قرغتسملا ريغ ىلع بجي ال ءوض نأ يللا ىلذأ ةمحشب ذخأ تيفغأ
 نبا لاق فاق اهدعب ءافلا ناكسإو ةمجمملا حتفب ةقفخلاو ,ةقدخ قفخ نم الإ مئان لك ىلع ءوضرلا بجو » لاق هنأ
 : ةغللا لهأ لاق « ماعلا دعب صاخلا نم هنأ رهاظلاو . لات اذك « ظفللا فالتخال ررك امنإو . ةسعنلا ىه : نيتلا
 قفخت ىنعم : ىوره لا لاقو . هلامأ : سامنلا نم هسأرب قفخ : ديز وبأ لاو . سعان وهو هكرح اذإ هسأر قفخ
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 هلصأو حيحص ءدانسإو ليللا مايق ىف رصن 3 لګ هأور « ةالصلا ىلا نومرش مث ‹ مه سو ەز قمخت یہ نوسعنبف ةالصلا

 ( سعل اذا )ەلۋ 1 ىراخبلا خيش الإ نويندم دانسالاو «ةورع نبأ ه ليصالا داز ( ماشه نع ) هلق : لسم دنع

 نورظنتب مقلب هللا لوسر بامسأ ناک , سنأ كيدح ىلا كلذب راشأو « ممرودص |.ء ميناقذأ طقسأ مهسوءد

 ميلستلا هب دارملاو « فرصنينف » ماشه نع بوبأ قيرط نم یانو ( دقرينف | هم . امم نم اوطلغو نيعلا حتمب
 ساعنلا نأك اذإ هنأ ىلع لدف « هيلع مونلا ةبلخل ةالصلا عطقب هرمأ اإ : لاق ه ماظ لع بلبملا هلو , ةالصلا نم
 ضني ٠ لاق ىوملا كلاغو + ءوضولا ضقت آل ليلقلا مزعل نأ لعاوهعأ كو +: : هنع نع كلذ نم لقأ
 ىف ىتزملا ىلع اولماحت دقو « امهريغو نيتلا نباو لاطب نبإ همت ٠ بنا لاق ادک . عاجالا قرن . هريثكو هليلف
 هليلق ضقني ثدح مونا نأ ىلا ريصملا نيعباتلاو ةباحصلا ضعب نع هريغر رذنلا نبأ لقت دقف ٠ ى دلا هله
 لاسع نب ناوفص ثيدح مومعل لوقأ هبو : رذاملا نبا لاق « هيوهار نب قحإو دببع نأ لوق وهو « هريثكو
 دارملاو « كلا ىف امني یوسف « موت وأ لوب وأ طئاغ نم الإ ٠ هيفف . هريغو ةعزخ نبا ه حمس ىذلا ىقعي
 ةقرفتلا : لاوقأ ىلع اوهلتخا ثدحلا ةنظم مونلا نأ ىلا اوبهذ نذلاو « هيدابم ال هرصقو اط ورك هلق
 دنتسملاو عجطضملا نيبو « ىروثلا لوق وهو هريغو عجطضملا نيبو . كلامو ىرهزلا لوق ره. هريثكو هلق نيب

 ليقو « فسوي ىلأ لوق وهو مهديغ نيبو مونلا هدصق طرشب دجاسلاو امہ ٠ ىأرلا باعت لوق وهو امهربغو
 ابلخاد وأ ضقنيف ةالصلا جراخ نيب ليصمتلا هنعو « ميدقلا ن ىعفاشلا لوق رهو افطم دع اغلا غ مون ضقبب ال
 وهو مونلا هنم دجو نإو : بذهملا فو « ضقليف هريغ نيبو ضقنب 24 نكمنملا دعاشلا نيب ديدجلا ىف لصفو ءالف
 وهو ‹ ضقتني : ىطبوبلا ىف لاقو « هؤودمو ضقني ال هلأ صوصنملاف ضرآلاب نكمت» هنم ثدحلا لعو دعاق
 ىأرف اباق وأ اسلاج مان نمو : لاق هناف كلذ ىف احرص سيل ىطيوبلا طفل یم ف رملا نانا
 ىلإ ةراشإ هيف بلهملا لاق ( كدحأ ناف) هلق . ليوأتلل لباق اذه : ىوونلا لاق . .رضولا هياع بجو اؤر
 ناف . رظن هيفو لاق اذنك . عامجالاب هؤوضو ضقتنا دقف لاحلا هذه لثم ن راص نف . ةالصا' عطقل ةبجرملا ةلعلا
 نآل ثءدحلا ,قاس نم نيبتي الف ضقنلا امأو « اهنم لس اذا فارصنالا ىأ ةالصلا طق ناز نا هام ا ةراشالا

0 

» 
 اقلطم رومعلا لازأ ام هنم ضقني اء « ريسيلا ءىعلاو ساءنأا هنم ضفني الف < تملا ةظم ءرالا نأ ألا هذه ىف باوصلا

)١( 
 ب

 ملعأ باو 4 بالا 5 ةد اولا تيداعألا نم فااذبو



 ثيدحلا ۲۱۲ - ۲۱٤ ۳۵
 م ا ا ا

 فو « اقلطم ضقني ال مونلا نأ بيسملا نب ديعسو ربع ناو ىرعشالا ىسوم ىنأ نع حص دقف ضقتنم عامجإلا

 « نودضوتي الو نواصي مث نومانيف مّ ىنلا عم ةالصلا نورظتتي لي ىنلا باحصأ ناكو د دواد ىنأو لسم حی

 هب حرصو « هسفن ىلع وعدي بسي ىنعمو « عفرلا زوج و بصنلاب (”بسيف ) هلوق . « ةالصلا ىلا نوموقي مث « ماني

 نبا هلاق ةباجالا ةعاس قفاوب نأ ةيشخ ىبنلا ةلع نوكي نأ لمتحو « ماشه نع بوبأ قيرط نم هتياور ىف یاسنلا

 . بانثجاو ةدابعلل بلقلا روضحو عوشخلا ىلع ثحلاو « لمت ساب للع هلال طايتحالاب ذخألا هيفو « ةرمج ىنأ

شب دييقت ريغ نم ةالصلا ىف ءاعدلا زاوجو تاعاطلا ىف تاهوركملا
 ٠ لسع درو ثدحلا اذه : ( ةدئاف 0 : نيعم ءى

نب ءالوحلا ةصق ىف ماشه نع ىتحا نبا قيرط نم رصن نب دسم هاور ام وهو ‹ بلس
 باب » ىف مدسقت اک تيون' ت

 «همودأ هللا ىلا ندلا بحأ

یا نع بو انثدح ثراولا دبع اح لاق رع وأ اشو ل ۳
 2 ىبنلا نع سنأ نع ةبالق 

 اا یک لف ةالصلا ىف کا دحأ سَم اذإ » لاق
2 : 

وربع نب هللا دبع وه (رمعم وبأ انئدح) هلق
لا وه بوبأو « ديعس نبأ وه ثراولا دبعو « 

 دانسإلاو « ىايتخس

يأ نع بيهو قيرط نم رصن نب دمحو , مدحأ » ليعامسالا داز ( سعف اذا ) وف . نوير صب هلك
 «فرصليلف و بو

 ام لي وعزا نم ايف الو « مونلا تاقوأ ىف تسيل ةضيرفلا نال « ليما ةالص ىف اذه امنإ : بلملا لاق ( ميلف ) هلق

غللا مومعب ةرععلا نكس انيس لع هاج ذا انمدق دقو 7 یہا كلذ بجو
 عقو نإ ضئارفلا ىف اضيأ هب لمعيف ظ

 نع ديز نب دامح هاور : لاقف ابارطضا ثتيدحلا اذه ىف نأ ىلإ ليعامسإلا راشأ : ( هيبنت ) . تقولا ءاقب نمأ ام

ع ”ىرق بوبأ نع : هيف لاقو هفقوف بويأ
 بويأ نع ققثلا باهولا دبع هاورو . هر عف ةبالق ىبأ نع باتاك ىل

بجوي ال اذهو .٠ ىبتنا اسنأ ركذي لف
فاومب حجرأ ثراولا دبع ةياور نال ¢ بارطضالا 

 , هل ىوافطلاو بيهو ةق

ع هنأ ىلع لمح لب ةبالق بأ نم هعمسي مل هنأ ىلع لدب ال < ىلع ”ىرق » هنع داح لوقو « بويأ نع
 ايف هنأ فر

 لعأ هللاو . ةبالق ىبأ نم هعمس

 ُثادَح ريغ نم ءوضولا e أ — 3:

 ع . اأ تسع : لاق رماع نو رع نع نايف انن دح لاق فّسوب ن دخت اشو - 14

 ام ىناا ناک : لاق_سنأ نع رماع "نب ورع ىنث دح لاق نايف نع وع اقدح لاق دسم اہ اخو لاق

 ثدحمأ م ام وضل ادا ى لاف نرسم اک : تلق . ةالص اک دنع أضوتب
 مل م 1

 ق ءادلعلا فالتخا انركذ دقو . ءوضولا ديدجت دارملاو ؛ هكح ام ىأ ( ثدح ريغ نم ءوضولا باب ) هلق

 : اولاق مهنم اريثك نأو 4 ةالصلا ىلا مق اذا اونمآ نذلا امأ اي ري ىلاعت هلوق ركذ دنع ءوضولا باتكلوأ

 « ثاذحح نم الإ ءوضو ل 0 2 هلو كلذ ىلع هدنسم ىف ىرادلا لدتساو 0 نين د ةالصلا ىلا متف اذا ريدقتلا



 ءوضولا باتك - ۽ ۳۱٦

 : لاقو هرهاظ ىلع هلمح نم ءاملعلا نم نأ مدقتو . مونلا نم مق اذا : رب دقتلا نأ علا لهأ نم هيقل نع ىففاشلا ىحر

 دواد ويأ ه.جرخأ ام خسنلا ىلع لديو . هكح ستسا وأ خسن له اوفلتخا مث « ابجاو ةالص لكل ءوضولا ناك
 . كاوسلاب ىأ هيلع قش ايلف ةالص لكل ءوضولاب ىمأ تلي ىنلا نأ ةاظنح نب هللا دبع ثيدح نم ةي رخ نبأ هححسصو
 « امهريغو نيريس ناو ةمركع نع ربلا دبع نبا هلقن و ىواحطلا هب مزج اک موق بوجولا رارمتسا ىلا بهذو
 نكميو . بوجولا مدع ىلع رقتسا عامجالا نأب مزجو « مهنع تبث نإ كلذ ليوأت ىلا حنجو ىوونلا هدعبتساو
 , بدنلا ىلع مريغ قح فو < بوجولا ىلع نيئدحلا قح ىف سالا نوكيو « خسن ريغ نم اهرهاظ ىلع ةبالا لح
 . ىروثلا وه نايفسو « ىنايرفلا وه ( فسوي نب دم انثدح) هلو . بالا ثيدح ىف اک ةئسلاب كلذ نايب لصحو
 نايفس حيرصتل ىلعأ لوالا ناك ناو هركذ امنو « نتملا ركذ لبق ناث دانس] ىلا ليوحت وه ( ددم انثدحو ) هلق
 اذه ريغ رخآ وار لجبلا نأ ىزملا حوحو « ىلسحي ليقو ىراصنأ فوك سماع نب ورو . كثيدحتلاب هيف ىروثلا

 هب سبتلي دقو . ةءاور هدنع ىلجبلل سيل و « سنأ نع اهلك ثيداحأ ةثالث ريغ ىراخبلا ىف اذهل سيلو < ىراصنالا
 ( ةالص لك دنع ) هلق ٠ ءیش یراخبلا ىف هل سیلو « لسم هل جرخأ ىلس ىرصإ رخآ وار نيعلا مضي صاع نب رم
 ١ هتداع تناك كلت نأ هرهاظو < «رهاط راغ وأ ارهاط ١ سنأ نع ديمح قيرط نم ىذمزتلا داز )ع ةضورفم ىأ

 2 لحأو ءوضوب حتفلا موي تاولصلا ىلص هلي هنأ لسم هجرخأ ىذلا ىنعي 03 ةديرب ثيدحل حفلا موي سل مث ةصاخ

 نايبل هكرتف هوجو نظي نأ ىشخ مث ابابحتسسا هلعفي ناك هنأ لمت : لاقو « هتلمف ادمح د لاقف هلأس ربع نأو
 ىف ناك هناف نامعنلا نب ديوس ثيدح ليادب حتفلا لبق ناك خينلاف لوألا ريدقت ىلعو . برقأ اذهو : تلق . زاوجلا
 قيرط نم قاسنلاو . ةباحصلا دارملاو « سماع نب ورمع لئاقلا ( منك فيك ) هلو . نامزب حتفلا لبق حو ريبخ
 ىلصن نحت انکو » هجام نالو . « معن لاق ؟ ةالص لكلا أضوتي كلي ىنلا ناكأ , اسنأ لأس هنأ مروع نع ةبعش
 3 کی د ليعامساللو ¢ سكي ىأ أرجأ نم مضلاب ( ”ىزحي ( هلو 0: لحاو ءوض ود الك تاولصلا

 راسي ن ريم ىفربخأ لاق ديمتس نبا ومع یش دح لاق نايل انت لح لاق رل نب داخ اشر - ۰
 هللا لوسر انل للص ءابپشلاب انك اذإ ىتحرييخ ماع ام هلل لوسر مم انجرح : لاق نامنلا دی وس ىنربخأ لاق
 برغللا ىلإ ليَ عنا ما م انب رشو انک أذ « قيوّسلاب الإ تأ 0 ف ةمعطألاب اعد ىلص الف « عملا م

 اض وتي لو « برغل انل ىلص م ضمضش

 رابخالاب حي رصتلا قيرطلا هذه تدافأو 2 ایی رق تمدقت نتا غ >اأبمو . لالي نب وه ( نابلس انثدح) هل

 اک عضاوم ىف هجرخأ دقو دحاولا ثيدحلا اذه الإ ىراخبلا دنع نامعنلا نب ديوسل سيلو « هخيشو ىح نم
 نبا ركذو « ىلاعت هللا ءاش نإ یزاغملا يف ىفأبس اک ناوضرلا ةعبب دهش راح ىراصنأ وهو « هيلا ةراشالا تمدقت
 اهدعب امو ادحأ كلذ لبق دبش هنأ دعس



 ضن م١1 كثيدحلا

 هوب نم تس ال نأ رئابكلا نم ساپ - هو

 طئاحم علو تلا رم : لاق سابع نبا نع دهاج نع روصنم نع ر رج انئدح لاق نا شو - 1١

 امو « نابذمي » ا لا لاق اهروبق ىف ناب ذي قياتنإ توبع هيف د کرا يذلا نسخن

 ةديرجم اعد مث « ةميعلاب ىش رخل ناكو ء لوب نم رتي ال اهدحأ ناك ' - لاق ت رک ف ناب ذم

 لمل » لاق ؟ اذه تلعن <1 هلا "وسر اي : هل ليقف . شك امہنم ربق ةلكى ع موف « نيكس سك اھ رسک

 « ايي نأ ىلإ »وأ اسي ملام امهنع فتم نأ

 | ۰٥١ ‹ ۰۲۲۱۴۷۸ ۱۴۹۱ ‹ ۲۱۸ : ىق هفارطأ م5 ثیدحملا ]

 ىبأ نبا وه ( ناثع انثدح ) هلق . ةرفغم اب اهبنتجا نم دعو ىتلا ىأ ( رئابكلا نم ) نيونتلاب (باب ) هل
 عم دقو سابع نا بحاص ريج نبأ وه دهاجمو 5 رمتعملا نأ وه روصتمو <« ديملا دع نبأ وه ريرجو < ةييش

 اسواط سابع نبا نيب و هنيب لخداف دهاجم نع شععالا ثيدلا اذه ىور نكل « هنع ذخاللاب رهتشاو هنم ريثكلا

 نم همعمس ادهاج نأ ىلع لمحيف ٠ هدنع امنع ىضتقي نيج ولا ىلع هل هجارخإو « لياق دعب فلؤملا هنا

 ام ىلع ةدايز سواط نع هقايس ىف نأ هديؤي و « سكعلا وأ ةطساو الب سابع نبا نم هعمس مث سابع نبا نع سواط

 هلو . حصأ شعالا ةياور ىذمرتلا لاقو « اعم نيقيرطلا ةحصب نابح نبا حرصو « سابع نءا نع هتياور ىف

 لمحيف « ةنيدملا ناطيح ضعب نم للبي ىنلا جرخ » بدآلا ىف فنصالل و « ناتسب ىأ ( طاع لي ىنلا رم )

 مال ناك طئاحلا نأ راج ثيدح نم ىنطقرادلل دارفالا فو هب م ىذلا طئاملا ريغ هنم جرخ ىذلا طئاحلا نأ ىلع

 هلو . ريرج نم « ةكموأ » هلوق ىف كشلاو كش ريغ نم ةنيدملاب اهمرجل بدلا ةءاور ىوقي وهو « ةيراصنالا رشم

 دارفإ ذاوج ىلع دهاش « نيناسنإ] توص » هلوق ىف : كلام نبا لاق ( امهروبق ىن نابذعی نيئاسنإ توص عمسف )

 دقو ( امبواق تغص دقف ال وحن دوجأ هعمجو « نيتاش سأر تلك أ وحن هيلا فيضأ ام ءزج ناك اذإ ىنثملا فاضملا

 شك الاف هيلا فيضأ ام ءزج فاضملا نكي مل ناف ه نيسرتلا روهظ لثم امهاربظ ٠ هلوق ىف عسمجباو ةينثتلا عمتجا

 هلق ٠ كلذ دهاش <« امهروبق ىف نابذعي » هلوقو عملا ظفلب فاضملا لج زاج سبللا نمأ ناف « ةينثتلا ظفلب هئيجب

 : لاقي نأ لمتحبف « نابذعل امهنإ : لاقف نيديدج د هجام نبا داز « نيريقب سم ١ شعالا ةياور ىف ( نابذعي )

 . امهيف نم دارملاو اذاجم نيربقلا ىلع هداعأ لاقي نأو « هيلع لدن مالكلا قايس نال روكذم ريغ ىلع ريمضلا داعأ

 نع ديمح نب دبع قيرط نم بدآلا ىف كلذب حرصو . ريبكل هنإ ىأ ( ىب : لاق مث . ريبك ین نابذعي امو ) هلق

 ءملم ابجرخم ملو شمعألا ىلع روصنم ةءاور تادايز نم اذهو « ريبكل هناو . ريبكىف نايذعي امو ه لاقت روصنم

 زارتحالا نال لاق ‹ رئاغصلا ىلع عقب دق لب رئابكلاب صتخ ال بيذعتلا نأ ىلع شعألا ةءاورب لاطب نبا لدتساو

 دنع ةركب نأ ثيدح نم اهلثم درو دقو « ةدايزلا هذ بقعتو . ةصقلا هذه لبق ىنعي < ديعو هيف درب مل لوبلا نم

 « ىف » دورو ىلع دهاش ءريبكىف و هلوق زذ : كلام نبا لاقو « ىلب « ريبكى نايذعي امو د هظفل و ىقاريطلاو دمحأ

 نآرقلا ىف هدورو عم نييوحنلا رثك أ ىلع كلذ نخو : لاق « ةره ىف ةأرما تبذع ه مل هلؤق لك وهو للل



 ءوضولا باتک - 4 ۳۱۸
 هلوق ىنعم ىف فلتخادقو . ىهتتا دهاوش ركذف رعشلا ىفو « مدقت اك ثيدحلا ینو ( متذخأ اف کل إل ىلاعت لوقك
 هنأي لاحلا ىف هيلا ىحوأف « ريبك ريغ كلذ نأ نظ لِي هنأ لمتحي : ىلوبلا كاملا دبع وبأ لاقف « ريبكل هنإو د
 © ربخلاب مكحلا نأب بيجأو . ربخلا لخدي ال خسنلاو اخسن نوكي نأ مزاتسي هنأب بقعتو . كردتساف « ريبك
 . كححلا كلذل اخسن ناكدب ريخأف ريبك هنأ هيلا ىحوأ اذاف « كحاب رابخ] « ںییک ىف نابذعي امو » هلوقف هخسن زوحب
 ةريره ىلأ ثيدح نم نابح نبأ ميم ىف درو امل « باذعلا ىلع دوعي « هناو » هلوق ىف ريمضلا نأ لمت< : ليقو
 فال رئابكلا نم اهنال ةميقلا وهو نيبنذلا دحأ ىلع دوعي ريمضلا ليقو < نيه بنذ ىف اديدش اباذع نابذعي د
 لاقو . ىتأيس اك طقف ةروعلا فشك هب دارملا سيل ىننملا راتتسالا نآل ميقتسم ريغ هفعض عم اذهو « ةروعلا فشک
 لتقلاك رئابكلا ريكأب كلذ سيل ىأ « رئابكلا دحاو تبثملاو « ربكأ ىنعم قنملا « ريبك» : ىبرعلا نباو یدوادلا
 « ةراقحلاو ةءائدلا ىلع لدب كلذ ىطاعت نال ةروصلا ىف ريبكب سيل ىنعملا : ليقو ٠ ةاجا ىف اريبك ناك نإ و « الثم
 ىلامت هلوقك ريك هللا دنع وهو نيبطاخملا داقتعا ىف وأ اصداقتعا ىف ريبكب سيل ليقو . بنذلا سيك ويف
 زارتحالا امببلع قشي ال ناك ىأ « زارتحالا ةقشم ىف ريبكب سيل ليقو < ( مظع هللا دنع وهو انيه هنوبسحنو ))
 راص امنا و هدرجمب ريبكي سيل ليقو « ةعامجو ديعلا قيقد نبا هحجرو هريغو ىوغبلا هب مزج ديخالا اذهو . كلذ نم
 هيلع هرارمتساو هنم كلذ ددجت ىلع لدي ام امهنم الك فصو هناف قايسلا كلذ ىلا دشريو « هيلع ةبظاوملاب اريبك
 قوف نم نيتانثم تاياورلا رثكأ ىف اذك ( رتتسي ال ) هلق . ملعأ هللاو . ناك فرح دعب ةعراضملا ةغيصب نايت رال
 للو . ءاربتسالا نم ةنكاس ةدحومب « “ىربتسي د ركاسع نبا ةياور فو « ةروسكم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوالا
 هنأ راتتسالا ىنعم رثكالا ةباور ىلعف « ءاه مث ىاز اهدعب ةن اس نونب «مزلتاس د شالا ثيدح ىف دواد ىنأو

 ةو دقو « داعبالا وهو هزنتلا نم اهنال هزئتسي ال ةياور قفاوتف « هنم ظفحتي ال ىنعي ةرتس هلوب نيبو هنبب لعحي ال
 ىلع مهضعب هارجأو . دارملل ةرسفم ىهو « قوتي ال ناك » شمعألا نع عيكو قيرط نم جرختسملا ىف معن ىلأ دنع
 ةيبيسلاب فشكلا لقتسال ةروعلا فشك ىلع عقو ول بيذعتلا ناب فعضو . هتروع رتسي ال هانعم : لاف هرهاظ
 نبا مالك قأيسو . هيف ام نخب الو « ال مأ لوبلا دجو ءاوس فشكلا ىلع باذعلا بترتيف لوبلا رابتعا حرطاو
 هب اوج لصحت ام راتتسالا ةياور ىليعامسالا بقعتو . قوتلا ىف غلبأ ىبف ءاربتسالا ةيور امأو . ابيرق ديعلا قيقد
 باذملا بيس ناك ةروعلا فشك درجب نأ مزال هتقيقح ىلع راتئسالا لدح ول : ديعلا قيقد نبا لاق « انركذ امم
 نم ةمب زخ نبأ هحمس ام ىلا ريشي « ةيصوصخ قلا باذع ىلا ةبسنااب لوبلل نأ ىلع لدي ثيدحلا قايسو « روكذملا
 ظفل نأ هديؤيو : لاق . هنم زرحتلا كرت ببسب ىأ « لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ » اعوفرم ةريره ىبأ ثيدح
 نأ ىنعع « لوبلا ىلا باذعلا ببس همدع ىنذلا راتتسالا ةبسن ىضتقا لوبلا ىلا فيضأ امل ثيدحلا اذه ىف « نم »
 ظافلأ عمتجتل زاجلا ىلع لما نيعتف « ىنعملا اذه لاز ةروعلا فشك درجم ىلع لمح واف « لوبلا نم باذعلا بيس ءادتبا
 اهدحأ امأ د هجام نباو دمحأ دنع ةركب نأ ثيدح ىف نأ هديؤيو , دحاو هجرخ نال دحاو ىنعم ىلع ثيدحلا

 هلق . هذه دعب ىلا ةجرتلا ىف هيلع مالكلا ىنأي ( هلوب نم ) هلق ٠ سنأ نع قاربطلل هلثمو « لوبلا ف بذعيف

 لاب ريخلا هلا )١(
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 ىضتقا ام امأف « رارضإلا دصقب ناك ام انه هنم دارملاو . سانلا مالك لقن ىه : ذنعلا قيقد نبا لاق ( ةميفلاب ىثمب )

 ركذنس اک هفلاخي هريغ مالكو <« معالا ىنعملاب ةميمنلل ريسفت وهو . ىهتنا بولطم ومف ةدسفم كرت وأ ةحلصم لعف

 حببقأ نم ىهو <« رارضإلا دصقب ريغلا مالك لقت ىهو : ىوونلا لاق . بدآلا باتتكن م هعضوم ىف اطوسبم كلذ

 دح الو دحلل ةبجوملا ىه ةريبكلا : نولوقي ميلاف « ءابقفلا ةدعاق ىلع حصي ال اذه : لاقف ىنامركلا هبقعتو . حئابقلا

 كح هكح ةريغصلا ىلع رارصإلا نال « ةريبك هلعج هنم دافتسملا وه رارمتسالا : لاقي نأ الإ . ةميفلاب ىثملا ىلع

 « ميعيمج لوق وه سيل ءابقفلا نع هلقن امو . ىنا ىحالطصالا ىندملا ريغ ىنعم ةريبكلاب دارملا نأ وأ . ةريبكلا

 دعو هيف ام ىتاثلاو « اذه اههدحأ : نيهجو ةريبكلا فيرعل ىف كح ثيح هجيجرتب رعشي ىعفارلا مالك نکل

 لوقلا لمح نم دبالو . ىهتنا رئابكسلا ليصفت دنع هوركذ امل قفوأ ىناثلاو « ليمأ لوالا ىلا مهو : لاق . ديدش

 ةداهشو نيدلاولا قوقع دعي ال نأ مزا الإو « ةحييحصلا ثيداحألا ىف هيلع صن ام ريغ هب دارملا نأ ىلع لوألا

 لوأ ىف فوتسم ةلأسملا هذه ىلع مالكا قأيسو « رئابكلا رك أ نم امهدع لب ىنلا نأ عم « رئابكلا نم روزلا
 ىلع حيحصلا ىف صن دق ةميغلا نأب ىنامركلا ضارتعا نع باوجلا اذ فرعو . ىلاعت هللا ءاش نإ دودحلا باتنك

 ىه ليعف نذوب نيلمبع بيسعلاو «بطر بيسعل 0 « ( ةديرحب اعد مث ) لوق . مدقت امة ريبك اهنأ
 . فافجلا ءىلعب هنآل كاذب ديرجل ۱ ص هلإ لسقو . ةعسلا ىهف تبت ناف « صوخ اف تبني مل ىلا ةديرجلا

 ىف هلي ىنلا عم انك , هظفاو « لالب ةديرجلاب TT PE عفار ىلأ ثيدح نم اسلا یورو

 اهر أم قا یآ ( اهرسكف ) هلق . ثيدحلا « ءارضخ ةديرحي ىنتتا : لالبل لاقف ربق ىف ائيش عمس ذإ ةزانج

 يول واج ثيدح ىف سم ءاود امامأو ا نا لا ىتأ ىذلا هنأ قاريطلاو دمحأ دنع ةركب ىفأ ثيدح ینو

 : هجوأ نم ام هيب ةرياغملاف « هذه ريغ ىرخأ ةصق ىف وف « نينصفلا عطق ىذلا هنأ باتكلا ادل

 .هدحو راج هعبتف هتجاحل جرخ ناكو رفسلا ىف تناك رباج ةصقو ؛ ةعامج تلم هعم ناكر ةنيدملا ف تناك هذه نأ اهنم

 ىو « شعألا ةباور نم اذه دعب ىذلا بابلا ىف اک نيفصن اقش نأ دعب ةديرجلا سرغ رب هنأ ةصقلا هذه ىف نأ او

 اراج مآ مث , هتجاح ءاضق دنع امهب رتتسا علم ىنلا ناك نيت رج نم نينصغ عطقب ارباج مآ لب هنأ رباج ثيدح

 تررم ىلإ د لاقف كلذ نع هلأس !رباج نأو « انلاج م ىنلا ناک ثيح هراسي نعو هيمي نع نيئصغلا ىت جلف

 ىذلا باسلا اضيأ رباج ةصق ىف ركذب ملو « نيبطد ا ماد ام امهنع عقرب نأ ىعافشب تببحأف نابذعي نبرشب

 نيتصق ىف اناك امهاو راج ثيدحو سابع نبا ثيدح راخت نايف « « هلعل » هلوق ىق ىتألا ىجرتلا الو < هب نآبذعي اناك

 فقوف راقب سم مب هنأ » ةريره ىلأ ثيدح نم هحيمص ىف نابح نبا ىور دقو . كلذ ددعت دعبي الو « نیتفلتخ

 ,ةثلاث ةصق هذه نوكت نأ لمتحيف « هيلجر دنع ىرخالاو هسأر دنع امهاذحإ لعجل « نيتديرحب قوتتا : لاقف هيلع

 اهفصنو هسأر دنع اهفصن كرت نينئاب اهرسكتف د هيفو ءربق ىف اثيش عمسف » مدقت اک عفار بأ ثيدح ىف نأ هديؤيو
 رق لك ىلع لعج ٠ نينثالا ةصق ىفو « هيلجر دنع اهفصنو هسأر دنع اهفصن لعج دحاولا ةصق ىفو « هيلجر دنع

 شمعالا ةباور نم نيبت دقو ‹ رو..كملا ءىشلا نم ةعطقلا ةرسكلاو ‹ فاكلا رسكب ( نيترسك ) هلق . « ةديرج

 هلو . لاحلا ىلع بصنلاو ديكونلل ةدئاز ءابلا : ىوونلا لاق «نينذثاب  هنع ريرج ةياور فو . افصن تناك اهنأ

 ( ةرسك امهنم رق لك ىلع عضوف ) هلق . ىلوالا نم صخأ ىهو « زرغف » ةينآلا شمعألا ةياور ىفو ( عضوف )



 م
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 امهم دحاو لک سأر دنع زرغ مث« شعلا نع دايز نب دحاولا دبع قيرط نم دسم نب دبع دنسم ىف ع.ةو
 نبا لاق ( هلعل ) هلق . مهنم لئاسلا نييعأ ىلع فقت ملو « ةباحصلا ىأ « اولات »شمعألل و ( هل ليقف ) ف . ةعطق
 دنسمو دنسم ىلع اهلاتشال ةلج كح ىف اهنال اهتلصو نأب هريسفت ذاجو < نأشلا ريض .ءاملا نوكت نأ زوحي : كلام
 ىف تبث دقو . ىهتنا ةراج امنوك عم ءابلا ةداي زيك ةبصان اهنوك عم ةدئاز « نأ » نوكتت نأ لمتحتو : لاق « هيلا
 هلو . هريخ ىف ناب ىنأف ىسعب لعل هبش : ىنامركلا لاقو . ىناثلا لاتحالا ىوقف « نا ١ فذحب ةيتآلا ةءاورلا
 ةانحلاب تاياورلا رثكأ فن اذك ( است ملام ) هل . نيروبقملا نع باذعلا ىأ « ءافلا حتفو مضلاب ( ففخي )
 ىلا ىلاب ء ابيب نأ ىلا » لمتسلل و « ءانثتسالا فرح < است نأ الإ د مكاو ناترسكلا ىأ ةيناتوفلا
 ةدملا هذه امبنع ففخت باذملا نأ هيلا ىحوأ نوكي نأ لمت : ىرذاملا لاق « نادوعلا ىأ ةيناتحتلا ءايلاو ةباغلل
 امل ىحولا لصح ول هنأب ىطرقلا هبقعتو . اذه ريغ هجو هل رهظي الو : لاق « ليلعتلل انه لعلف اذه ىلعو . ىبتنا
 هذه امل عفش هنإ ليقو : ىطرقلا لاق « ليلعتلا ىلع اهانلح اذإ كلذ هيلع دري الو . لاق اذك « ىجرتلا فرحي أ
 هيفو « ةدحاو ةصقلا نوك ىووناا حجر اذكو . ةدحاو ةصقلا نأ رهاظلا نال « راج ثيدح ىف هب حرص اک ةدملا
 ال ؛ ةوادنلا ءاقب ةدم فيفختلاب امه اعد هنأ ىلع لوم وه : ىباطخلا لاتو . امهنيب ةرياغملا نم هانحضوأ امل رظن
 ام حبسي هنأ هيف ىنعملا نإ : ليق دقو : لاق ٠ سبابلا ف سيل ىئعم بطرلا ىف نأ الو « هصخم ىنعم ةديرجلا ىف نأ
 كلذكو . اهريدغو راجتالا نم ةبوطر هيف ام لك ىف درطيف اذه ىلعو « حيبسألا ةكربب فيفختلا لصحيف ابطر ماد
 ناعنم' نيتيطر اتماد ام امهتوكىف ةكحلا : ىيطلا لاقو . ىلوالا باب نم نآرقلا ةوالتو ركذلاك ةكرب هيف اف
 هوغو ديرجلا سانلا عضو هعبت نمو ىباطخلا ركاسا دقو . ةينابزلا ددمك انل ةمولعم ريغ نوكت نأ لمتحي باذعلا
 امهزرغ للع هلال : ضايع ىضاقلا لاتو . هدب ةكربب صاخ كلذ نآل : ىثوطرطلا لاق « ثيدحلا اذهب المع ربقلا ىف
 سمأ ىف هل ببسنت ال نأ ال مآ بذعيأ ملعت ال انن وك نم مزاي ال : تلق . « نابذعيل , هلوق وهو بيغم أب رقلا ىلع
 ام قايسلا ف سيلو . ة-هرلاب هل وعدن ال نأ ال مأ محرأ ىردن ال انت وک عنم ال اك «بذع ول نأ باذعلا هنع ففخع

 ىناحصلا بيصحلا نب ةديرب ىسأت دقو . هب مأ نوكيي نأ لمتح لب ¢ ةع ركلا هديب عضولا رشاب هنأ ىلع عطقي م

 )0( هريغ نم عبتي نأ ىلوأ وهو « باتكللا اذه نم زئانج ا ىف قأيس اكناتديرج هربق ىلع عضوي نأ ىصوأف كاذب

 « امهماع رتسلا دصقل ةاورلا نم دمع ىلع ناك كلذ نأ رهاظلاو ءامهدحأ الو نيروبقملا مسا فرعي مل: (هيبفت )
 ىف ىطرقلا هاكح امو : هب مذي أم هقح ىف عقو نم ةيمست نع صحفلا ىف غلابي ال نأ ىغبنيو . نسحتسم لم وهو
 لدي او . هلاییب انورقم الإ هركذ ىغبني ال لطاب لوق وهف ذاعم نب دعس امهدحأ نأ مهضعب نع هفعضو ةركذتلا
 نيروبقملا ةصق امأو ‹ حيحصلا ثيدحلا ىف تبث اک ذاعم نب دعس نفد رضح لب ىنلا نأ ةروكذملا ةياكحلا نالطب ىلع
 تركذ امنو امهر ضحي مل هنأ ىلع لدف ؟ « انہه مويلا متتفد نم د محل لاق رل هنأ دحأ دنع ةمامأ ىب ثيدح نف

 الإ هلن مل سو هيلع ل ىلص لوسرلا نأل « رولا ىلع هوحنو ديرجلا راكتتسا نم ىباطخا هلاق ام ةلأسملا هذه ىف باوصلا )00غ(

 لعأ مثو « هولمفي ملا ءافلخلاك  ةباحصلا رابكو . روبقلا لك ىف هلعفل اعورمتم ناك ولو « اهلهأ بيذعت ىلع ملطأ ةصوصخم روبق ىف
 هتف . عيجلا نع هللا ىضر . ةدبرب نم ةنملاب



 سا ۳۱۷ - ۲۱۹ ثيدحلا

 هركذ امب معلا صقان رتفي نأ ةيشخ « ةليلجلا هبقانم نم كلذ ريغ ىلا « هتومل نتها نمحرلا شرع نا ه لاقو « هلا كح ٠
 جتحاو « ىنيدملا ىسوم وبأ مزج هبو « نيرفاك ناك ليقف ن روبقملا ف فلتخا دقو . لطاب وهو كلذ ةع دقتعيف ىطرقلا

 امهعمسف « ةيلهاجلا ىف اكنله راجنلا ىب نم نيربق ىلع ىم قلب ىنلا نا » ةعيملل نبا هيف دنسب رباج ثيدح نم هاور اع
 امل نیسم اناك ول امهنآل ‹ حیحص هانعم نکل ىوقب سيل ناک ناو اذه : ىموم وبأ لاق « ة.هيغلاو لوبلا ىف نابذعي
 عفشف هناسحإ نم امهنامرح هفطعو هفطلل رجتسيل نابذعي امهآر امل هننكل و , ىنعم ناتدب رجلا سييت نأ ىلا هتعافشل ناك

 نيرفاك اناك امهنإ لاقي نأ زو ال : لاقو نيملسم اناك امهنأب ةدمعلا حرش ىف راطعلا نبا مزجو , ةروكذملا ةدملا ىلا ال

 ىف اک ىنعي « هنيبل هصئاصخ نم كلذ ناك ولو « امم هاجرت الو باذعلا فيفختب امهل عدب مل نيرفاك اناك ول نا

 لففا ىلع صيصنتلا مزاي الو « لصح دق نايبلا نم هب بلاط امو« باوجلا وه اريخأ هلاق امو : تلق . بلاط ىنأ ةصق

 طرش ىلع حرص دانساي دمحأ هاور دقو « هب فرتعا (ک فيعض ىسوم وأ هب جبتحا ىذلا ثيدحلا نكل ‹«ةصوصخلا

 السم نأ انمدق ىذلا ليوطلا راج ثيدحل قباطم وهو « ةع نبا طيلخت نم وهف « بيذعتلا بيس هيف سيلو لسم

 قف « نيدلسم اناكامهنأ هقرط عو نم رهاظلاف بابلا ثيدح امأو . رهاظ هيف نيرفاك امہ وک لاتحاو « هجرخأ

 سم هلي هنا د دحأ دنع ةمامأ ىلأ ثيدح قو « ةيلهاجلا ىف امېل وک ىنتناف <« نيديدج نب ريقي سم 5 هجام نبا ةياور

 تالا وح نالا را نال « نييلسم اناك امهنأ ىلع لدي اذيف ؟ « ائبه مويلا متنفد نم : لاقف عيقبلاب

 دمحأ دنع ةركب ىبأ ةياور نيام اناك اوك ىوقيو « مهنم وه نم هالوتي قيرف لک نأب ةداعلا نايرج عم نیماسل

 ىي رصحلا اذهف « لوبلاو ةبيغلا ىف الإ نابذعي امو ىب » و « ريبكىف نايذعي امو « نابذعي د حمص دانساب ىتاربطلاو

 . فالخ الب رفكلا ىلع كلذ عم بذعي هناف مالسالا ماكحأ كرت ىلع بذع نإو رفاكلا نال < ن رفاک اناك امہ وک

 . ىلاعت هللا ءاش نا زئانجلا ىف هيلع مالك لا ىتأآيسو « ربقلا باذع تابثإ مدقتام ريغ دئاوفلا نه ثيدحلا اذه فو

 بوجو ىلع هب لدتسيو ٠ بوملاو ندبلا ىف تاساجنلا نم هريغ هب قحتليو « لوبلا ةسبالم نم ريذحتلا هيفو

 معأ هللاو . ةالصلا ةدارإ تقوب بوجولا صح نمل افالخ « ةساجنلا ةلازإ

 لوبلا لدغ ىف ءاج ام بيسسإب - 65

 اا لون وش“ "کک زب او هوب e زاك: ربقلا بحاصل م ئنلا لاقو

 لاق _مماقلا ن . ور e لاق ا 9 ليعامإ اد > لاق ارإ ! ن بقع اشو - ۷

 هب لسيف ءا هتیکآ هتجاحل رب اذإ يلم بلا ناك لاق كلام نب سا نع نومی ىبأ نب ہاطع ىندح

 : ىتامركلا لاقو . ربقلا بحاص نع ىأ ( ربقلا بحاصل لب ىنلا لاقو . لوبلا لسغ ىف ءاج ام باب ) هلو
 لوب ىوس ركذي لو ) هلو . هلبق ىذلا ثيدحلا ظفل ىلا ريشي ( هلوب نم رتتسيال ناك ) هلق ٠ لجل ىنعم ماللا

 ال سانلا لوب « لوبلا نم رتتسي ال ناك» بابلا ةياور ىف هلوقب دارملا نأ ىراخبلا دارأ : لاطب نبا لاق ( سانلا

 ىناطملا ىلع درلا دارأ هنأكو 03 ناويحلا عيمج لوب ىف مومعل ملا ىلع هلح نمل ةجح هيف نوكي الف ¢ نإ ويلا رئاس لوب

 صوصخلا هب ديرأ «لولا نمو ةياور ىف مومعلا نأ درلا لصحمو . اهلك لاوبآلا ةساحن ىلع ليلد هيف : : لاق ثدح ۰

 يرالا حف # ١ ج؛ا م



 ءوضولا باتكت ۽ ۰ ضف

 مدعل سائلا نم هانعم ىف وه نم لوب هلوبب قحتلي نكل « ريمضلا نم لدب ماللاو فلالاو « هلوب نم » هلوقل
 هترابطب لاق نملو , هلوب ةساجنب لاق نمل ثيدحلا اذه ىف ةجح الف لوك الا امأو « لوك أملا ريغ اذكو : لاق « قرافلا

 ةلدألاب صوصخم وهف مس ولو ؛ مومعلا ىضتقي ال درفم مسا < لوبلا نم » هلوق : ىطرقلا لاقو « ىرخأ ججح
 لكؤي م لوب ةرابطل ةضضخفملا

 وهو « ميهاربإ نب ليعامسا انثدح د رثكاللو «ان ءانريخأ د ه لاق قرودلا وه ( ميهاربإ نإ بوقعي انثدح) هلق

 هنأ ىسباقلاو نيتلأ نبا لقن و « روبشملا ىلع ءارلا حت حتفب مساقلا نإ حورو « بوقعي اخأ وه سيل و « ةيلع ناب فورعملا

 لسغ ىلع انه هب لالدتسالاو « ءاملاب م باب ىف نآملا ثحابم تمدقت دقو ‹ دودم ذاش وهو ابمضب * ىرق

LR Eا ل لا  
 هركذ نم ايحلل وأ هب لعل هلوعفم فذحو ا

 : ا مزاخ نب هدم انّندح لاق ین 51 ندم اشو - #۲۱۸ باب

 تب ال ناكف اهدعأ نأ : رييكى ناب دمي اننا امل » لاقف نیرو هلك 5 ینا رم : لاق سابع نا

 ا رق لكى رواق ؛ نيفصن اف ةبطَ ةديرج ذخأ مل « ةمينلب یش تلف ” آلا امأو «لوبلا م

 «اسييي ملام امهنع فف هلمل » لاق ؟ اذه تلف“ للا لوسر اي : اولاق

 ملثم ادهاج "تمت : لاق ”شمعألا امدح لاق كر انت دحو : ىنثلا نبا لاق
 لوبلا لسغ ىلع هب لالدتسالاو « بابلا نم لصفلا عضوم ىف هنأ انررق دقو ء رذ یال تبث اذك ( باب ) هلق

 ( مزاخ نب دمج ) هلق . لحما ىلع رشقن) ام لسغ بوجو ىلع هب لدتسيف رمجتسملا قح ىف ةصخرلا تبث نكل « حضاو
 « ىنعمب امهو « سرغف » بدألا ىف عيكو ةياود ىفو (ذرغف ) هلق ٠ ريرضلا ةيواعم وبأ وه ىازلاو ةمجعملا ءاخلاب

 يأ ثيدح ىلا ريشي هنأكو « حبحص دانساب تبث هنإ : لاقو « ربقلا سأر دنع ناك كلذ نأ ىثراحلا نيدلا دعس دافأو

 نع دايز نب دحاولا دبع قيرط نم دیم نب دبع دنسم ىف هتدسجو مث < هظفل انمدق دقو نابح نبا دنع ةريره

 هلق ٠ ىخرسلاو ىلمتسملا ةياور نم ء اذه ١ ظفل طقس ( تاعف ) هلو ٠ احب رص سايع نبا ثيدح ىف شمعالا

 هنأ مهضعب نظ اذهلو ىليصالل هيف فطعلا ةادأ تقبلو < لوألا ىلع فوطعم وه ( عيكو انئدحو : ىنثملا نبا لاق )
 ‹ شعالا نع اعيمج ةيواعم ىنَأو عيكو نع اذه ىنثملا نب دمع قيرط نم جرختسملا ىف معن وبأ هلصو دقو « قلعم

 نتملا ثحابم قابو . رخألا نود شيعألا عامسب حيرصتلا عسيكو ةياور ىف نأ هل ىراخبلا دارفإ ىف ةمكحلاو

 هلبق ىذلا بابلا ىف تمدقت

 جسما ىف كلوب نيب غرف ىتح ىلرعألا سانلاو كيم بلا كرت بيسي - ۷
 لك ىنلا نأ كلام نب سنأ نع قاحسإ انّربخأ ماه انْثدح لاق ليعامسإ "نب ئموم اش - ۹

 هيلع هيم ءاع اعد ع ر اذإ ىتح . ُةوعد : لاف دجسلا ىف لوي اًييارعأ ىأر
 [ ٦۰۲۰ < 59 : ىف ءاقرط ۲۱۹ ثيدحلا ]



 ا ۲۱۹-۲۲۰ ثيدحلا

 دحاو ىنارعالا نأ مدقت دقو ‹ ىنهذلا دمعلا هيف مالا ( ”ىبارعألا سانلاو يل ىنلا كرت باب ) هلق

 علم ولف ةدسفملا ف عرش ناك هنال دجسملا ىف لوبي هوكرت امن إو « اممم وأ اوناكاب رع ةيدابلا نكس نم مهو بارعألا

 الف هعطقي ال نأ امإو ‹ ررضتيف هعطقي نأ امإ : نيمأ نيب رادل عنم ولف « دجسملا نم ءزج ثيولت لصح ذا تدارل

 نبأ وه قحإو ‹ ىحب نبأ وه ( مامه ) هل . دجملا نم ىرخأ عضاوم وأ هبوث وأ هندي سيجنت نم نمأي
 ىغيراتلا ركب وبأ ىح ( ايبارعأ یآر ) هلوق . « سنأ یٹدح د مسملو ( سنأ نع ) هلو . ةحلط ىنأ نب هللا دبع

 ىأ ( دجسملا ىف) لوق . اييرق ىتأيس اك هريغ ليقو « ىميقلا سباح نب عرفألا هنأ 000 یر ا عفان نب هللا دبع نع
 ىأ ( ىتح ) هلق . قیس اك هل سانلا رجز بقع كرنلاب سالا اذه ناك ( هوعد لاقف ) هلق . قب ىنلا دجسم

 هلك كلذ قابس اک هبصب أف ىأ ( هبصف ) ريبك ولد ىف ىأ ءامب قب ىنلا اعد غرف الف « هلوب نم غرف یتح ہوکر
 « هانحرش ام وجنب الوطم هقاسف تحل نع رامع نب ةمركع قبرط نم ثيدحلا اذه لسم جرخأ دقو : احبرص
 ىم امن] « رذقلا الو لوبلا اذه نم ءىثل حاصن ال دجاسملا هذه نإ » هل لاقف هاعد مقلب هللا لوسر نإ مث » هيف دازو

 ىلاعت هللا ءاش نإ هدعب ىنالا بابلا ىف هدئاوف رکذ نسو « نآرقلا ةءارقو ةالصلاو ىلاعت هللا ركذل

 دجسلا ىف وبلا ىلع ءاما بص اپ - ۵۸
 نب ٌةبته نب هلل دبع نب هللا ديبع ىنريخأ لاق رھا نع بیش انربخأ لاق نایلا وبأ شک - ٠

 ىلع اوقيرهو «ٌةوعد » تالي ئبنلا مل لاف «ُسانلا ”هلوانتف « دجسملا ىف لابف ٌيبارعأ ماق : لاق ةريره ايأ نأ دومسم

 « نرسم وثبت لو ؛ نرسم 1 اعوان خم وا ن قرت

 [ 7١74 : ىف هفرط 7٠١ ثيدحلا ]

 هنع ةلييع نب نايفس هاورو ؛ ىرهزلا نع ةاورلا رک أ هاور اذك ( هللا ديبع ىنربخأ . ءاملا بص باب ) هلق

 مات ) هلق ٠ ناتحيح نيستياورلا نأ رهاظلاف « نيسح نب نايفس هعباتو « هللا ديبع لدب « بيسملا نب ديعس نع »
 . ًادحأ انعم محرت الو « ادممو ىنحرا مهللا : لاق مث ىلص هنأ » هلوأ ىف هريغو ىذمرتلا دنع ةنييع نبا داز ( نار عأ

 ىف ةدرفم فنصملا دنع ىتأتس ةدايزلا هذهو ءدجسملا ىف لاب نأ ثبلي مف . ًاعساو ترجحت دقل : يب ىنلا هل لاقف

 . قيرط نم امات ثيدسحلا نابح نباو هجام نبا ىور دقو . ةريره ىنأ نع ةبلس بأ نع ىرهزلا قيرط نم بدالا

 هاو عقسألا نب ةلئاو ثيدح نم اضيأ هجام نبا هاور اذكو ظ ةريره ىلأ نع ةماس ىلأ نع ورمع نب دمع

 ةرصيوخلا وذ عسلطا 1 لاق راسي نب نابلس نع ءاطع نب ورمع نب دم قيرط نم ةباحصلا ىف ىنيدملا ىسوم وأ

 نيبو قحإ نب دم نيب م اضيأ هدانسا فو « لس وهو « ةدايزو هانعمب امان هركذف « ايفاج الجر ناكو قاملا

 یف وهو <« هنع ىهذلا دلاخ نب دمحأ نع قشمدلا ةعرز ىبأ نع مصآلا قيرط نم هدنع وهو « ءاطع نب ورمع نب دمع

 ةرصيوخلا وذ علطا » هلوأ ىف لاق نكل « دنسلا اذهب هنع نييماشلا قيرط نم قتشمدلا ةعرز بال تعما نبا دنسم عج

 مهضعب قرف دقو « جراوخلا سوءر نم كلذ دعب راص يذلا ريهز نب صوقرح وه ىميقلاو « ايفاج ناكو ىميقلا

 ضشسملا : ضايرلا ةطوطخ ىف ( ) ١



 ءوضولا باتلك ۽ ظ 141

 ‹ عرقالا هنإ ىخيراتلا لوق مدقت دقو <« ىنارعالا ةيمسن هلم ديفتساو « لبعأ لصأ هل نكل « ىناهلا نيبو هني
 « مهتنسل أب ىأ ( سانلا هلوانتف ر هلق . ىلاعت هللا دنع لعلاو» نصح نب نیب ء:أ سراف نب نيسحلا ىنأ نع لقنو
 نأ هب اعا دارأف د ليعامسالل و « هيلا اوماقف د سنأ نع ةياور ىف هلو « ساناا هيلا راثف » تلا ن تها
 هيف فنصملا خيش نادبع قيرط نم قهيبلا هجرخأو « سالا هرجزف » بابلا اذه ىف سنأ ةياور ىو « « هوعنمب
 لسو . ىدبآلاب ال ةنسلالاب ناك هلوانت نأ ربظف ٠ كرابملا نبا قيرط نم ىناسنلل اذدكو « هب سانلا حاصف ١» ظفلب
 دقو « اوقيرهأو ١» بدآلا ف فئصاللو « ( اوقيرهو) هلو . هم هم ةياحصلا لاك د سنأ نع قحإ قيرط نم
 وه : ىناتسجسلا متاح وبأ لاق « جا نوكسو ةلمهملا حتفب ( الج ) هل . بضخلا ىف لسغلا باب ىف اهمجوت مدقت
 . ةمخضلا ولدلا : حاحصلا فو . ةعساو ولد لجسلا : ديرد نبا لاقو . ةغراف ىهو كلذ اهل لاقي الو ؛ ىآلم ولدلا
 ءام اهيف : تيكسلا نبل لاقو . ةميظعلا ولدلا : سراف نبا لاقو . ءام ىألم ولدلا : ليلخلا لاق ( بوند وأ ) هلو
 ىبف الإو ؛« ىوارلا نم كشلل « وأ ١ فدارتلا لعف . ىهتا . بونذ ةغراف ىهو اهل لاقي الو « ءلملا نم بيرق
 نم بونذلا نأ عم « ءام نم , ثيدحلا ىف لاقو . بونذ اهنأ ىف فلتخت مل سنأ ةياور ناف رهظأ لوآلاو ؛ خلا
 مباع قلطأ هتبيغو هروضح ىف هنع غيلبتلا ماقم ىف اوناك امل مهنك-! ٠ ركذ امب ےب ثوعبملا وه ہناال ذاجلا قيرط ىلع مهلا ثعبلا دانسا ( متثعب ااف ) هلق . امه ريغو ليوط' سرفلا نيبو هنيب كرتشم ظفا هنكل « كلذ ااش
 نم ةسهج ىلا هثعب نم لك ق> ىف لب هنأش كلذ ناكو . نوررمأم ىأ « كاذب هلبق نم نوثوعبم مذإ « كلذ
 1 ,اورسمت الو اورسي » : لوقب تاهجلا

 ب ىنلا نع ثالام نب تا ت لاق دیم و يارا لق رل رع ات رشا لاق ناذبع او ۱

 نب ا تعم: لاق دیمس ْن 3-5 نع نامل ,E لاق . ا افلح و # لولا ءأملا 0 : باب

 وقلم لا رم أ هكوب ىق امف . لب ىنلا امف ٠ سالا هرج ٠ دجملا ةقئاط ىف لايف” ىارعأ ءاج : لاق كالام
 هياع قيرهأف ءام نم ب وذ

 تامقس ( دلاخ انئدحو ) نق . ىراصتالا وه ديعس نب ىحيو « كرابملا نبا ره ( هللا دبع انريخأ ) هلو
 ظفل ىلع تملا نأ ىل نابو « لالب نبا وه نايلسو « نادبع انئدح و هلوق ىلع هيف فطعلاو , ةع رك ة باور نم واولا
 « هتيحان ىأ ( دجسملا ةفئاط ىف ) هلق . قييبلا دنع هنأ هلا ان رشأ اک هقامسل ةفنااخع هيف نادبع ظفل نال ؛ هتياور
 اذك ( هيلع قيربف ) هلق . « هوكرتف هوكرتا لاقف ١ نادبع ةياور ىف ( مهاهنف ) هلق ٠ ءىثلا نم ةعطقلا هفئاطلاو
 ءاحلا حتفب ةياهنلا ىف ريثالا نبا هطبضو <« مدقت اي اهحتفو ءاحلا ناكسا زوجيو ٠ « هيلع قبرهاف د نيقابللو رذ یال
 ىلا اورداب اذهلو « ةباحصلا سوفن ىف اررقم ناك ةساجنلا نم زارت>الا نأ : دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو ٠ اضيأ
 لدتساو . ركتملا نع ىهللاو فورعملاب رمألا بلط نم اضيأ مدنع ررقت الو . هناذئتسا لبق مر هترضحب راكنالا
 دع محلي كسملا نأ ربظي ىذلاو : ديعلا قيقد نبا لاق ٠ صرصخلا رولغإ نأ مومعلاب كسلا زاوج ىلع هب
 نوتفب اوحر ام راصمالا ءاملع نال ‹ كلذل مومملاب لمعلا نع فق وتلا بچ الو . ديتتا دنع صيصختلا لامحا
 لقي ملو ةباحصلا ىلع مب ىنلا ركتي ملذإ اضيأ ةصقلا هذملو ١ صصختلا نع حبلا ىلع فقوت نيغ نم معلب اهب
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 . اههرسيأ لاتحاب نيتدسفملا مظعأ عفد وهو « ةحجارلا ةحلصللا هنع فكلاب مآ لب ؟ ىبارعألا متيم مل مهلا

 هغارف دنع مثرمآل عناملا لاوز دنع دسافملا ةلازإ ىلا ةردابملا هيفو . امهرميأ كرتب نيتحلصملا مظعأ ليصحت و

 بلطب فيلكتلا لصح امل ىنكي نأك ول سمشلا وأ حيرلاب فافجلا نال « ةساجنلا ةلازال ءاملا نييعن هيفو . ءاملا بصب
 ضرالا ىلع ةيقابلا ةلبلا نال « ةعقاولا ريغ هب قحتليو « ةرهاط ضرألا ىلع ةعقاولا ةساجنلا ةلاسغ نا هيفو . وادلا

 ةرهاط تناك اذاو < ةلبلا ةراهطب كسم لا نيعت ريبطتلا دوصقملا نأ انبلعو لقن بارتلا نأ تبثب مل اذاف ةساجن ةلاسغ
 ةرابط تفقوتل طرتشا ول هنال ءاملا بوضن طارتشا مدع ىلع اضيأ هب لدتسي و . قرافلا مدعل اهلثم اضيأ ةاصفنملاف

 : فالخلا كح نأ دغب ىتنملا ىف قفوملا لاق . قراف ال ذا بوثلا رصع طرتشي ال اذكو . فافجلا ىلع ضرالا

 لهاجلاب قفرلا هيفو . اًئيش ىبارعألا لوب ىلع بصلا ىف طرتشي مل تلي ینا نال « اقلطم ةرابطلاب محلا ىلوالا

 ةفأر هيفو . هفالثتسا ىلا جاتحي نع ناک نا امس الو  ادانع هنم كلذ نكي مل اذا فینعت ريغ نم همزلي ام هميلعتو

 مالسالا ىف هقف نأ دعب ىنارعألا لاقف د ةريره ىلأ ثيدح ىف نابح نباو هجام نبا لاق < هقلخ نسحو تلي ىنلا

 رهاظو « راذقالا نع هبيزنتو دجسملا ميظعت هيفو . « بسي ملو بنؤي ملف « ىأو تنأ ىنأب : مقلي ىنلا ىلا ماقف

 نكسل « ركذلاو نآرقلاو ةالصلا نم ركذام ريغ ءىش دجسملا ىف زري ال هنأ سنأ ثيدح ىف ملسم قايس نم رصحلا

 ىلوآلا فالخ اهانعم ىف امو تاروكذملا ريغ لعف نأ بيرالو « هب لومعم ريغ هنم رصحلا موهفم نأ ىلع عاجإلا .

 الإ ربطت ال : اولاق ثيح ةيفنحلا افالخ « اهرفح طرتشي الو اهيلع ءاملا بصب ربطت ضرالا نأ هيفو . ملعأ هللاو .
 ءاملا اهلاختي ثيح ةوخر تناك اذإ ام نيب ليصفتلا ةيفنحلا بتكىف روكذملاو « هريغو ىوونلا قلطأ اذك « اهرفح

 رمغي مل ءاملا نال بارتلا ءاقلإو اهرفح نم دب الف ةبلص تناك اذا ام نيب و « رفح ىلا جاتحن ال هذ بف اهرمغي ىح

 ىواحطلا هجرخأ دوعسم نبأ نع لوصوم اهدحأ : قرط ثالث نم ءاج ثيدحي هيف اوجتحاو < ابافسأو اهالعأ

 لقعم نب هللا دبع قيرط نم دواد وبأ امهدحأ جرخأ نالسرم نارخآلاو « هريغو دحأ هلاق فيعض هدانسإ نكد

 لسرملاب جنح نم مزاي وهو ‹« تاق امهتاورو سواط قيرط نم روصنم نب ديعس قيرط نم رخآلاو نرقم نبأ

 ناكو نيعباتلا رابك ةياور نم ناك اذا هد_دع دضتعي امنا ىعفاشلاو « اقلطم دضتعا اذا هب جتحي نم اذكو « اقلطم

 : لعأ هللاو امه دئس نم رهاظ وه ام ىلع نيروكذملا نيلسرملا ىف دوقفم كلذو « ةقث الإ ىمسي ال ىم اذإ لسرأ نم
 لاق ها اق نإ بدلا تاك ىف وا رف قاب "لابس

 نايبصاا لوک تسيسسإب - ۹
 لا 4 ةشئاع نعةيبأ نع ةوثرع نب ماشه نع الام انتريخأ لاق تسوي نب هللا دبع را © نمل

 هأيإ هينا عام .اعدف « هبوت ىل لاف ا تلي للا لوسر يآ : تلاق 3

 ] 5مم ¢ ۲ ¢ 6 67۸ : ىف هفارطأ ب ۲۲ ثيدحلا ٦

 عمج ب ايابصلا لوب هب قحتلي لهو هكح ام ىأ « ىص عج امض زوو داصلا رسكب ( نايبصلا لوب باب ) هلق
 لوب حضني « عيضرلا لوب ىف اعوفرم ىلع ثيدح اهنم : فنصملا طرش ىلع تسيل ثيداحأ قرفلا نو ءال مأ .ةيبص

 نب برح ىنأ نع ةداتق نع ماشه قيرط نم ىئاسنلا الإ نتسلا بادأر دمحأ هجرخأ « ةيراجلا لوب لسغيو مالغلا



 ءوضولا بات ۽ ۳٦

 « هفقوف ةداتق نع ديعس هاورو . حي هدانسإو « ماعطلا امعطي ملام اذه : ةداتق لاق « هنع هيبأ نع دوسألا ىبأ
 لوب نم حضنيو ىثنآلا لوب نم لسغي امن] » اعوفرم ثراحلا تنب ةبابل ثيدح اهنمو . ةحداق ةلعب كلذ سيلو

 هاور « شرب » ظفلب هوحن حمسلا بأ ثيدح اهنمو . هريغو ةمبزخ نبا هححصو هجام ناو دمحأ هجرخأ « ركذلا
 « هدعب روكذملا سيق مأ نبا هب دارملا نأ ىل رهظي ( ىصب ) لوق . اضيأ ةميزخ نبا هححصو تاسنلاو دواد وبأ
 تلات نسح دانساب ةبلس مأ ثيدح نم طسوالا ىف ىناربطاا ىور دقف « نيسحلا وأ ىلع نب نسلا نوكي نأ لمتحو

 نع دمحألو . هيلع هبصق ءامب اعد مث هلوب ىضق یح هكرتف هلم هللا لوسر نطب ىلع - نسا وأ د قمل لاب و
 امنو . ةمامأ ىنأ نع ىنا اتكسر لو « نسجل اب ءى » لاق هقيرط نم ىواحطلا هاورو . هوخن : ليل ىبأ

 ىبصب مقلب ىنلا ىفأ » ةورع نب ماشه نع ناطقلا ى ع قيرط نم ةقيقعلا ف فنصملا دنع نآل هريغ هنأ تحجر

 « عقلي هنطإ ىلع لاب هنأ ةلس مأو ليل يأ ثيدح قف نسحلا ةصق ىف امأو 5 هبو ىلع لاب هنأ هتصق فو« کنم

 ف هركذ عضوو هنطإ ىلع دعصف مان قل ىنلاو وبحي وهو ٠ ءاج هنأ د قاربطلا دنع شحج تنب بنيز ثيدح فو

 للي هللا لوسر عبتأ ىأ ةانثملا ناكساب ( هعبتأف ) هلق . امهنيب ةقرفتلا ترهظف « هماهتب ثيدحلا ركذف « لابف هترس

 نبالو . « هلسغي لو هعبتأف » ماشه نع ريم نب هللا دبع قيرط نم لسم داز « هيلع هبصي ءاملا بوثلا ىلع ىذلا لوبلا

 « هيلع هحضنف » ماشه نع قّقثثلا ةدئاز قيرط نم ىواحطللو « ءاملا هيلع بصف » ماشه نع ىروثلا قيرط نم رذنملا

 ن هللا دبع نب وللا ديبُع نع باهت نا نع كلام انربخأ : لاق نسو نب ا دبع شرم - ۴

 لجأ لب هللا لوسر ىلإ ماطلا ا مل رينَم اه نباب 'تنأ 3 نحب رتنب سبک ”مأ نع اب

 255 و يف ءایاعدف ؛ هبوت ىلع لابف « رجح ىف للي هلل كوي

 [ ٠۹۹۳ ىف هفرط _ ۲۲۳ ثيدحلا ]

 تخأ ىهو ةنمآ اهمسا ىليهسلا لاقو « ةمجعملاو جلاب ىنعي ةماذج اهمسا : رباا دبع نبا لاق ( سيق مأ نع ) هلو

 اذه ىف باهش نبا نع سنوي قيرط نم لسم دنع اك« لوألا تارجاوملا نم تناكو « ىدسألا نصح نب ةشاكع
 ىف اهنبا تامو « اهنبال ةصق امهثم لك ىو « بطلا ىف رخآ ثيدح ريغو هريغ نيحيحصلا ىف ا سيلو « ثيدحلا
 ادع ام ماعطلاب دارملا ( ماعطلا لك أب مل) هلق . هتيمست ىلع فقأ لو «ىئاسنلا هاور اک ريغض وهو علي ىنلا دبع
 ءاذتغالا هل لصحم مل هنأ دا ىملا ناكف « اهريغو ةاوادملل هقعلي ىذلا لسعلاو هب كن ىذلا رّدلاو ةعضتري ىذلا نالا

 اعبت - ةضورلا ىف قلطأو ٠ بذبملا حرشو ملسم حرش ىف ىوونلا مالك ىضتقم اذه « لالةتسالا ىلع نيالا ريسغب
 امو هب كنح ام ريغو نيالا ريغ لك أي مل هنأ دارملا : هيبنتلا تكن ىف لاقو « نالا ريغ برشي لو معطي مل هنأ  اهلصأل
 ىف ماعطلا لعجب لقتسي مل هانعم : لاقف هرهاظ ىلع « لك أي مل » هلوق هيبنتلا حرش ىف ىوخلا قفوملا لمحو . ههيشأ

 ماعطلاب توقتي ل هنأ تدارأ اهنأ لمتحي : نيتلا نبا لاقو . هريغو همادق نب قفوملا مزج هبو « ربظأ لوآلاو . هيف

 ديؤيو « همومع ىلع للا لمحيف الپ هكنحيل هتدالو دنع هب تءاج امثإ انآ لمتحيو . عاضرلا نع هب نغتسي ملو

 سولجلا نوكي نأ لمتحو . هوان ا ااا ( هسلجأف ) هلق . ةقيقعلا ف فنصللل هنأ مدقت ام
 ۰ لع ىنلا بوث ىأ ( هبوث ىلع ) هلق . نسحلا ةصق ىف اک وح نم نس ىف ناكانلق نإ ةداعلا ىلع هنم لصح

 ا



 ضف ۲۲۲ ثيدحلا

 نم سملو ؛ ( هحضنف ) هلق . لوالا باوصلاو « ىصلا بوث هب دارملا : لاقف ةيكلاملا نم نابعش نبا برغأو

 داز « هشرف د بابش نبا نع ةنييع نبا قيرط نم هلو « ءاملاب حضن نأ ىلع دزي ملف » باہش نبا نع ثيللا قيرط
 شرلاب ناك ءادتب الا نأ هب دارملا نال - شرو حضن نيب ىأ -نيتياورلا نيب فلاخت الو . « هيلع د هحيمص ىف ةناوع وبأ

 نع ريرج قيرط نم ةشئاع ثيدح ىف لسم ةءاور هديؤيو . ءاملا بص وهو حضنلا ىلا ىهتلاو « ءاملا طيقنت وهو
 نأ ىليصالا ىعدا ( هلسغي ملو ) هلق . « هايإ هعبتي لوبلا ىلع هبصف » ةناوع ىبآلو « هيلع هبصف ءاي اعدف د ماشه

 رمعم ىور كلذكو : لاق « هحضنف » هلوق دنع ىهننا عوفرملا نأو ثيدحلا ىوار باهش نبا مالك نم ةلججا هذه
 ىلع لدب ام رمعم قايس ىف سيل و . ىهننا كلذ ىلع دزب مل « هشرف » لاق ةبيش ىنأ نبا هجرخأ اذكو « باش نبأ نع

 عم اسهلات دقو « هلسغي ملو » لقي مل هنكل كلام قايس وحنب هنع قازرلا دبع هجرخأ دقو « جاردالا نم هاعدا ام

 نم امهريغو ىليعامسالاو ةعزخ نبا هجرخأ باهش نبا نع ماك ديزي نب سنويو ثراحلا نب وريعو ثيللا كلام

 تضف : باهش نبا لاق » لاق هتياور ىف رمعم داز معن . هدحو سنوي نع ممل وهو « مهنع بهو نبا قيرط

 ىوءد نكمأل هعبت نمو كلام اهداز ىتلا ىه ةدايزلا هذه تناك ولف « ةيراجلا لوب لسغيو ىصلا لوب شرب نأ ةنسلا

 ةياور ظفل كلذ ناف « كلذب هل صاصتخا الف ةبيش ىبأ نبا نع هركذام امأو . جاردإ الف اهريغ اهنكل « جاردإلا
 اذه فو . لعأ هللاو كلام ةباوارل ةفلاخم ريغ اأ اذيب و هريغو ملسم نع اهانركذ دقو « باش نبا نع ةنييع نبا

 لأب كريتلاو « دولوملا كينحتو  راغصلاب قفرلاو « عضاوتلاو ةرشاعملا نسح ىلا بدلا : دئاوفلا نم ثيدحلا

 دوصقم وهو امعطي نأ لبق ةيراجلاو مالغلا لوب مكحو « اهدعبو ةدالولا لاح مهلا لافطالا لمحو « ٠ لضفلا

 ال ىصلا لوب ىف مضنلاب ءافتكالا اأ : ةيعفاشلل هجوأ ىه بهاذم ةثالث ىلع كلذ ىف ءاملعلا فلّتخاو « بابلا

 نع مسم نب ديلولا هاورو « مهريغو بهو ناو قحإو دمحأو ىرهزلاو نسحلاو ءاطعو ىلع لوق وهو « ةءراجلا
 ‹ ىعفاشلاو كلام نع ىكحو ىعازوألا بهذم وهو « امهيف حضنلا نكي ىناثلاو . ةذاش ةياور ىه هباعصأ لاقو « كلام

 لسغلا بوجو ىف ءاوس امه كاثلاو . الصأ ءىش امهفاوجأ لخدب ىل اناك اذإ ام اذه ىف لقنلا ىبرعلا نبا صصخو

 السغ ىأ ءهلسغي ملو » اهلوقب دارملا اولاقو سايقلا كلذ ىف اوعبتا : ديعلا قيقد نبا لاق « ةيكلاملاو ةيفنحلا لاق هبو
 ىصلا لوب نيب ةقرفتلا نم  اهانمدق ىتلا ىنعي  رخآلا ثيداحألا ىف درو ام هدعبيو « رهاظلا فالخوهو « هيف اغلابم

 ليق ام كلذ ىوقأو « كيكر وه ام ابنم : هجوأ امهنيب ةقرفتلا ىف ركذ دقو : لاق « امهنيب نوقرفي ال مهناف ةيبصلاو
 ضعإ هب لدتساو . ةقشملا ةرثكل روكذلا ىف ةصخرلا تاصخ ىنعي ٠ ثانالاب اهنم روكذلاب قلعأ سوفنلا نإ

 ملال « مهيلع لكشم وهو : تلق . لحنا ىلا ءاملا لاصيإ درجب ىلع دئاز ىمأ نم هيف دبال لسفلا نأ ىلع ةيكلاملا
 ريغ ىصلا لوب نأ لجأ نم حضنلا زوج نم زوجت سيل : ىباطخلا لاق : (هيبنت) . لسغلا انه حضنلاب دارملا نأ نوعدي

 « ماعطلا لبق ىصلا لوب ةراهطب موق لاق : لاقف فالخلا ىواحطلا تيثأو . ىهتنا هتساجب فيفختل هنكلو « سم

 الو ةيعفاشلا كلذ فرعي ملو « اهريدغو دمحأو ىفاشلا نع امهعبت نمو لاطب نباو ربلا دسبع نبأ هب مزج اذكو

 هب هصخو كربلا نم هيف هللا لمج ال هريغ هيلع ساقي الو لسو هيلع هللا ىلص ىبلاب ساخ كلذ نأ باوملاو . رظن هيف اذه( ) ١
 نألو ٠ م ىسأتلا بجوق « عرمتلاب سانلا لعأ مو ملسو هيلع هللأ ىلص هريغ مم كلذ أولمفي مل مهمع هللا ىضر ةباعملا نألو « هريغ نود

 ؛ هبذتف « كرمتلا ىلا ىضفي دق ملسو هيلع هللا ىلص هريغل اذه لثم زاوج



 ءوضولا باتك- ۳۸ ٤

 بحاص باعأو « مزاللا قيرط نم كلذ اوذخأ مهنأكو . ىهتا ةلطاب ةباكح هذه : ىووتلا لاو . ةلب انحلا
 لعأ هللاو . مثريغ نم هدارع لع بهذملا

 اقو اع اق لوبلا بسيسسإب - ۰

 طابس ا لا یی : لاق قدح نع لئاو یبا نع شَّعألا رع بش ان لح لاق مدا شو س ۲٤

 أضوتق عام هتم « عام اعد مث ی اق ابف ر موق

[TEVI < YY < Ye : : ىف هفارطا _ ثيدحلا ٤ [ 

 ام اق زاج اذإ ل < ىلوألا قب رطل دوعقلا ىلع ثيدحلا ةلالد : لاطب 00 ( هلق

 قاسنلا چا ىذلا ةئسح نب نمحرلا دبع ثيدح ىلا كلذي راغأ نوك نأ لمت#و : تلق . أ ادع امف

 هجام نبأ ىحو <ةأرملا لوت اک لوبي هيلا اورظنا اناةف « اسلاج هلي هللا لور لاب » هيف ناف اهريغو هجام ناو

 دعق » ةئسح نب نمحرلا دبع ثيدح ىف لوقب IS لاق هنأ هخن اشم ضع نع

 هنأ ىلع روكذملا نمحرلا ديع ثيدح لدو « , كدحأ موقي اک ماقف » ةفيذح ثيدح ىف لاقو < ةأرملا لوبت لوب

 « هريغو ینطقرادلا هحح حیحت ثيدح وهو < لوبلا ةسامم نم دعبأو رتسأ هن وكل دعقف كلذ ىف ممل اخي ناك متلي

 هح ىف ةناوع وبأ هاور « نآرقلا هيلع لزنأ ذنم امنا لَ هللا لوسر لاب ام » تلاق ةشئاع ثيدح هيلع لديو

 « لئاو ابأ عمس هنأ شمعألا نع ةبعش نع هدنسم ىف ىملايطلا دواد بالو « ( لئاو ىبأ نع ) هلق . مكاحلاو
 ةليزملا ىه ةدحوم اهدعب ةلمهملا مضب ( موق ةطابس ) هلق ٠ لئاو بأ ینثدح ش.عألا نع ناطقلا ىح نع دمحألو

 ىلا اهتفاضإو <« لئابلا ىلع لوبلا امف دترب ال ةلهس بلاغلا ف نوكتو الهال اقف رم رودلا ءانفب نوكت ةسانكلاو

 هوب لوبلا نوك-) هلكشتسا نم داربإ عفدني !ذهمبو « ةساجنلا نع ولخ ال اهنال كلم ال صاصتخا ةفاضإ موقلا

 ‹ هحيمص ىف ةناوع ىأ ةباور حيرص وهو رادجلا لصأ ىفال ةطابسلا قوف لاب امن ] : لوقن وأ « رارضإ هيفف رادجلا

 مهراثياب هملعل وأ « هب سانلا استي ام هن وكل وأ « هريغ وأ حيرصتلاب كلذ ىف مهنذإ لع نوكي نأ لمتحم : ليقو

 اذهو « مهلاومأو مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ هنال هريغ نود هتمأ لام ىف فرصتلا هل زوجي هنوكل وأ « كلذب هايإ

 نم هريغو ملسم داز ( ءامب اعد مث ) هلق . عقلي هقالخأ مراكمو هتريس نم كلذ دبعي مل نکلا ىنعملا حی ناك نإو
 تأ د ناطقلا ىح ناو قو « هيبقع دنع تق ىح توندف «هندآ : لاقف تيحنتف 3 شمعألا نع قرط

 : هيفخ ىلع حسمو أضوتف ءامب اعدو « اياق لابف هيبقع نم ابيرق ترص ىح ىتاندأف « هنم تدعابتف موق ةطابس
 نع ةبعش نع قرط نم هريدغو ليعامالا دنع اضيأ تب اث وهو « نيفخلا ىلع حسملا ركذ هيف هريغو ملسم داز اذكو

 « حيحص دانساب ديهقلا ىف ربلا دبع نبا هجرخأ ةنيدملاب ناك كلذ نأ شمعالا نع هيف سنوي نب ىسيع دازو « شعالا

 نع فرصم نب ةحلط نب دمع قيرط نم بلا هاور دقف ‹ كلذك سيل و « هب درفت ىسيع نأ راكذتسالا ىف معزو

 وهو رضحلا ىف حسملا زاوج ىلع هب لدتساو . دعب هركذنس كلام نب ةمصع ثيدح نم دهاش هلو « كلذك شالا

 ىبأ نع هل هاور امصاع نأ ةبعش قيرط نم هجام نبا ىور دقف هب شمعألا درفتل هرصتخا ىراخبلا لعل و « رهاظ

 لئاو بأ نع هيورب شمعألا اذهو : مصاع لاق « اننا لابف موق ةطابس ىنأ مل هللا لوسر نا » ةريغملا نع لئاو

E esنع لئاو أ نع هينثدغ !روصنم هنع تلأسف : ةبعش لاق .  



A ) ۲۲٣-۲۲۰ ثيدحلا 

 «  ةدايؤلا نود ةفيذح نع هلوق لع شعلا ووصنم قفاو دقف « حسملا هيق ركذي ل نك « شعلا لاق اک ىنعي ةفيذح

 لئاو يأ ثيدح : ىذمرتلا لاقو « ظفاح نم ةدايز اهناأل شمعألا ثددح ىف اهركذ لب ةلعلا هذه ىلا لسم تفنلي مو

 نوكل نيتياورلا حيحصت ىلا ةمدزخ نبا حنج ناو « لاق اك وهو « ةريغملا نع هثيدح نم ىنعي « حصأ ةفيذح نع

 ٠ نكلل اعم نالوقلا حصيف امهنم هع لاو وبأ نوكي نأ زاجل < ةريغملا نع هلوق ىلع امصاع قفاو ناملس ىنأ نب دامح

 لاقم امهظفح ىف اسهنوكل دامحو مضاع ةياور نم حصأ امهقافتال روصنمو شيعألا ةياور حيجرتلا ثيح نم

 طئاملاب ثلا ش» هبحاص دنع لوبا سیا -

i : لاق ا نع لئاو ىبأ نع روصنم نع ريرج انثدح لاق ا یا 8 نا اش — Ye 

 ىلإ راشاف هع تد لاف 5 ا موق جک اقف طاح فل روق ةطابس ىلأف , ئئامن مللي ینلاو انأ

 غرف ىتح هبقع دنع تدق « هت

 نبا وهو روصنمو « ديما دبع نبا وه ( ريرج ) هلق . لئابلا بحاص ىأ ( هبحاص دنع لوبلا باب ) هلو

 .٠ لاقي « تيحنت ىأ ةمجعملا لاذلاو نوثلاب ( تذبتناف ) هلق . قوف نم ةانثملا ضب ( ىتيأد ) هلو . رمتعملا

 ااو . هاريال ثيحح هنم دعبي مل هنأ ىلع لدي ( ىلا راشأف ) هلوق . ةيحان ىأ اهمضو نونلا حتفب ةذبن نالف سلج

 اذإ هتزاشإ ةر وأ « ةجاح هل تناك ول هئادن عامسو ةلاحلا كلت ىف هتدهاشم مدع : نيتحلصملا نيب عمجيل كلذ عنص

 ةياور يف هلوق نأ تذيب ةياورلا هذه نل لوبلا لاح ىف مالكلا زاوج ىلع ةلالد هيف تسيلو . هربدتسم وهو هل راشأ

 نع ب ةجاحلا“ءاضق دنع .داعبإلا نم هتداع نم فرع ال عل هتفل انع امأو « ظفللاب ال ةراشالاب ناك «هئدا و لسم

 ىح سالا هيلع لاط هلعلف , نيماسملا لاص# الوغشم ناك لب هنإ هيف ليق دقف « ةراظنلا نيعأ نعو ةكولسملا قرطلا

 اروتسم همادق ناكو هب رع هلعل نم ةيؤر نم هفلخ نم هرتسيل ةفيذح ىلدتساو ‹« ررضتل دعبأ ولف « لوبلا ىلا جاتحا

 الو. فشكت ةدايز ىلا هجايتحال طئاغلا نم فخأ وهو لوبلا ىف وه مث . زاوجلا نايبل هلعف هلعل وأ « طئاحلاب

 قاربطلا ىورو . رتاساا نم وندلاو ليذلا ءاخراب لصح وهو رتسنلا داعبإلا نم ضرغلاو . ةحنارلا نم هب نرتقي

 : لاقف موق ةطابس ىلا ىهتناف ةنيدملا ككس ضعب ىف هلل هللا لوسر انيلع جرخ ه لاق كلام نب ةمصع ثيدح نم

 هفلخ فقو امل ةفيذح ناكو <« ةلاجلا كلت ىف ةفيذح هئاندإ ىف ةمكسلا هنم ربظو . ثيدحلا ركذف « قرتسا ةفيذح ايو

 نيتدسفملا دشأ عفد ثيدحلا اذه نم دافتسيو « رفسلا ىف ال رضحلا ىف ناك كلذ نأ اضيأ ربظو < هربدتسأ هيقع دنع

 نم شكوو ةمألا ملاصمل سولجلا ليطي ناك هل هنأ هنايبو ٠ اعم انكم مل اذا نيتحلصملا مظعأب ناينإلاو امهفخأب

 ىلع بترتي امل تاعك دعي ىتح هرخؤي مل تالاحلا كلت ضعب ىف وهو لوبلا هرضح اللف « مهتدايعو هباحصأ ةرايز

 هريخأت ةحاصم ىلع ةراملا نم هرتسيل هنم ةفيذح بي رقت ىف ةحلصملا مدقو « نيرمالا مأ ىعارف « ررضلا نم هريخأت

 ْ امبعمج نكم مل ذإ هنع

 موق ةطابس دنع لوبلا تصاب د ل9

 EE ل لئاو ىلأ نع روصنم نع ٌةبعش انثدح لاق رر نب دم انش - ۹

 ىرابلا جف 8 ١ جوع
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 اىنأ « َكَسْمَأ هتي : ةفيذح لاق . هض رق مدحأ بو باصأ اذإ ناك َلهئارسإ ىنب نإ : لوقيو لوبلا ىف دد تت *« ١

 اق لابف موق ةطابس هِي هللا لوسر

Nديدشتلا اذه هجو رذنملا نبا نيب « لوبلا ىف ددشي ىرعشالا ىسوم  

 الفأ كحمو : : لاق ائاق لوبي الجر ىأرو ىموم ايأ عم هلأ د هپ أ نع دوسالا نب نمحرلا دبع قيرط نم جرخأف

 ما برز لق ىسوم ىلأ ىلع هبقعت ىف ةفيذح ثيدح ةقباطم ربظي اذه. . ليئارسإ ىب ةصق ركذ مث « ادعاق

 هرهاظ ىلع مهضعب هلمحو « امنوسبلي اوناك ىلا دواجلا دحاو دلجلاب هدارم : ىطرقلا لاق « مهدحأ دلج د لسم ىف عقو

 ةياور نكل « مدحأ دسج باصأ اذإ ناك » اهيفف دواد بأ ةباور هديؤيو « هولح ىنا رصإلا نم هنا معزو

 عفدي وهو . ضارقملاب ىليعامسإلا داز . هعطق ىأ (هضرق) وق . ىنعملاب هاور مهضعب لعلف بايثلا ىف ةحب رص ىراخبلا
 اذه ددشي ال كبحاص نأ تددول » ليعامساللو ( كسمأ هتيل ) هلق ٠ ءاملاب لسغلا ىلع ضرقلا لمح نم لمح

 اذه ىلا رب ىنلا تفتلي ملو« شاشرال ضرعتي دق مايق نع لئابلا نال ثيدحلا اذهب ةفيذح جتحا امنو « « ديدشتلا

 هيفو « لوبلا نم ربإلا سوءر لثم ىف ةصخرلا ىف كلامل هب لدتساو < ةئسلل فلاخع ديدشتلا نأ ىلع لدف لاتحالا

 : لاق همايق ف ببسلا ركذ ىف نابح نبا راشأ اذه ىو « ءىش هنم هندب ىلا لصي مل لاح لا كلت ىف لي هنآل رظن

 نم ءىش هيلا دتر, نأ نمأف ايلاع ناک ةطابسلا نم هيلي ىذلا فرطلا نوكل ماف « دوعقلل حاصإ اناكم دحي مل هنآل

 نمؤي ةلاح ابال امت اق لاب امنإ ليقو . ءىش هنم لئابلا ىلا دترب الف لوبلا ابللختي ةوخر ةطابسلا نآل ليقو . هلوب

 هنع هللا ىضر رمع نع قازرلا دبع هاور ام هديؤيو . رايدلا نم ابيرق هنوكل كلذ لعفف توصب حيرلا جورخ امعم
 عجول قشتست تناك برعلا نأ دمحأو ىعفاشلا نع ىور ام كلذ ىف ببسلا ليقو . « ربدلل نصحأ اماق لوبلا » لاق
 امئاق ب هللا لوسر لاب امن » لاق ةريره ىبأ ثيدح نم قييبلاو م اح لا یورو . هب ناك هلعلف « كلذب بلصلا
 نم هلجال نكمتي ملهن أكف « ةبكرلا نطاب ةمجعم مث ةدحوم اهدعب ةنكاس ةزمهب ضبأملاو « هضبأم ىف ناكحرجل
 هنأ رهظألاو « قهسبلاو ىنطقرادلا هفعض نكل « مدقت ام عيج نع ىنغ هيف ناكا ثيدحلا اذه حص ولو « دوعقلا
 نيهاش نباو هحرحص ىف ةناوع وبأ كلسو . لعأ هللاو دوعق نع لوبلا هلاوحأ رثكأ ناكو « زاوجلا نايبل كلذ لعف
 لزنأ ذنم املاق لاب ام » هانمدق ىذلا ةشئاع ثيدح هيلع الدتساو خوسنم مايق نع لوبلا نأ امعزف رخآ اكلسم هيف
 هنأ باوصلاو « ادعاق الإ لوبي ناکام « هوقدصت الف امئاق لوبي ناك هنأ مثدح نم د اضيأ اهثيدحتو « نآرقلا هيلع
 ريغ ىف امأو « تويبلا ىف هنم عقو ام ىلع لمحيف الع ىلإ دنتسم هنأ ةشئاع ثيدح نع باوجلاو « خوسنم ريغ
 درلا نمضتف ةنيدملاب ناك كلذ نأ انيب دقو « ةباحصلا رابك نم وهو ةفيذح هظفح دقو « هيلع ىه علطت ملف تويبلا

 اولاب مهن :أ ا SECEL EG ترث دقو ٠ نآرقلا لوز“ دعب حق مل كلذ نأ نم هتفن ام لع

 تم ىلا ف رك ىنلا نع تبثي ملو . ملعأ هللاو « شاشرلا نمأ اذإ ةهارك ريغ نم زاوجلا ىلع لاد وهو « امايق
 لعأ هللاو . ىذمرتلا حرش لئاوأ ىف هتنيب اک ءیش

 مدلا لغ ساپ ل"

 تءاج : كلاق ءامسأ نع ٌةمطاف نك دح لاق ,ماشه نع یجب انئدح لاق ین 356 , دمت اشم — ۷



 م ۲۲۷-۲۲۸ ثيدحلا

 هحضتناو ءاملاب هص رقت مث هت » لاق ؟ ”منصت فيك بولا ف ضيحن انادحإ تيأرأ : تلاقف هلم ”ىبلا ةأرما

 « هيف ٌلصتو

 [ ۴١۷ : ىف هفرط _ ۲۲۷ ثيدحلا ]

 عقو ( ةأرما تءاج ) هلو . قيدصلا ركب بأ تنب امہ وب ال امهتدج یھ ءامسأو « رذنملا هع تنب هتجوز ىه

 فعضف ىوونلا برغأو « ةلئاسلا ىه ءامسأ نأ ثيدحلا اذه ىف ماشه نع ةئبيع نب نايفس نع ىمفاشلا ةءاور ىف .

 ىف أيس اك هسفن مسا ىوارلا مهبي نأ ىف دعب الو « اهل ةلع ال دانسالا ةحيحص ىهو « ليلد الب ةءاورلا هذه

 « بوثلا ىلا ضيحلا مد لصي ىأ ( بوثلا ف ضيحت ) هلق . باتكلا ةحافب ةيقرلا ةصق ىف ديعس ىبأ ثيدح

 مضو حتفلاب ( هح ( هلو ا ةضيحلا نم مدلا امون باصأ اذإ د ماشه نع كلام قيرط نم فاصاللو

 (هصرقن مث ) هلؤق . هنيع ةلازا كلذب دارملاو « ةميزخ نبا هاور اذكو « كمت ىأ ةيناقوفلا ةانثملا دمدشتو ةلمبملا

 انشاور ىناذك <« نيتلمهملا داصلاو ءارلا ضو فاقلا ناكسإو حتفلاب
 مضلا هيف هريغو ضايع ىضاقلا قو .

 هبرشت ام جرخيو كاذب للحتيل اهعباصأ فارطاب مدلا عضوم كادت ىأ « ةروسكملا ءارلا ديدشتو فاقلا حتفو

 دارملا : ىطرقلا لاقو . ىباطخلا هلاق « هلسغت ىأ ءاحلا مضو ةمجعملا داضلا حتفب ( هحضنتو ) هلو . هنم بوثلا 1

 اذه ىلعف : تلق . بوثلا نم هيف تكش امل وف حضنلا امأو « ءاملاب هصرقت هلوق نم ديفتسا مدلا لسغ نال شرلا هب ٠

 ىلع وهو رئامضلا فالتتخا هنم مزليف « مدلا ىلع دوعي هناف « هتحت , فالخم « بوثلا ىلع دوعي هحضنت هلوق ىف ريمضلاف

 مل اسجنتم ناک ناو < هيلا هجاح الف ارهاط ناک نإ هنال ايش ديفي ال هيف كوكشملا ىلع شرلا نإ مث . لصالا فالخ

 نود ءاملاب لازت ام] تاساجنلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه ىف : ىناطخلا لاق « ىباطخلا هلاق ام نسح الاف « كلذب ربطي

 . ءاملا نيمتي ىأ « روبملا لوق وهو « اعاجإ اهنيب و هنيب قرف ال ملا ةباثمب تاساجنلا عيمج نال « تاعئاملا نم هريغ: '

 ةشئاع ثيدح مهتجح نمو « صاط عام لكب ةساجنلا ريبطت زوج فسوب ىبأو ةفينح ىنأ نعو . ةساجنلا ةلازال

 ىبآلو « اهرفظب هتعصف اهقيري تلاق ضيحلا مد نم ءىش هءاصأ اذاف , هيف ضيحن دحاو بوث الإ انادحإل ناكام د

 تدصق نوكت نأ لاتحاب بيجأو . ةساجنلا دارا ربطي ال قيرلا ناكول هنأ هنم ةجحلا هجو « ءابقيرب هتلب  دواد |

 هيف تضاح بوث ىف ةأرملا ىلصت له باب ىف ضيحلا باتتك ىف هريرقت ىتأيس اک كلذ دعب هتلسغ مث هرثأ ليلحت كلذب .

 ةجحب سيلو بقل موبفم هنأب ثيدحلا اذه نم ءاملاب ةساجنلا ةلازإ نييعت ىلع لدتسا نم لالدتسا بقعت : (ةدئاف)

 هريغ قاحلاف « ءاملا ىلع صن ريخلا نأب بيجأو . طرشلا ال لامعتسالا ىف بلاغلا جرخم جرخ هنالو « رثكألا دنع

 هذوفن ةعرسو هتقر نم ءاملا ىف ام ءاملا ريغ ىف سيلو < ةلعلا ف لصالا نع عرفلا صقني ال نأ هطرشو « سايقلاب هب

 ىلاعت هللا ءاش نإ ضيحلا مد لسغ باب ىف هدئاوف قاب ىقأيسو « هب قحلي الف

 ةمطاف تءاج : تلاق شاع نع هيبأ نع ةورغ نب ”ماشه اح ةيواعُم وبأ اند لاق دم انشر - ۸

 2006 مے ع O ل 2 ا رے ء2

 لاق ؟ ةالصلا عدافأ؛ ربط الف ضاحتسا ا ىنإ « هللا كوسراي :تلاقن 2 ىنلا لإ شبح ى! ةنبا



٠ AIءوضولا باتك- ¢ ْ  

 ٠ ىلسغاف ترد اذإو « ةالصلا ىعدف كّتَصيَح تلبقأ اذاف . ضيحت سيلو « قرع كلذ | . ال » هی هللا لوسر
 « قولا كلذ ءىحي ىت> ةالص لكل ضو ا » ىنأ لاقو : لاق « لص مث مدل كنع.

 صج هب و مح Î بوي تدلل ظ
 ةيواعم وبأو ‹ مالس نبا وه : رذ ىنآلو , مالس نبا : یلیصاللو ‹ بوسنم ريغ رثك الل اذك ( دمج انئدح) هلق

 ةدحوملاو ةلمهملا ءاحلاب ( شيبح ىبأ تنب ةمطاف ) هلق . ةورع نبا ليصالا داز ( ماشه انئدح) و . ريرضلا وه
 هلق ٠ اثالث تقلط ىلا سيق تنب ةمطاف ريغ ىهو < دسأ نب بلطملا ن سيق همسا ريغصتلا ةغيصإ ةمجعملا نيشلاو
 « ةضاحتسم ىبف ةداتعملا اهمايأ دعب مدلا اهب ستسا اذا ةأرملا تضيحتسا لاقي ةانثملا حتفو ةزمهلا ضب ( ضاحتسأ )
 ركب ( قرع ) هلق .. ةالصلا يعدنال ىأ ( ال ) هلق . هناوأ ريغ ىف ةأرملا جرف نم مدلا نايرج ةضاحتسالاو
 رابدإلاو لابقإلاب دارملاو . اهرسك زوحيو ءاحلا حتفب ( كتضيح ) هلق . ةمجعملا لاذلاب لذاعلاب ىمسملا وه نيعلا
 ىضتقيو ميرحتلا وهو ٠ ةالصلا نع ضْن احلا ىهن نمضتي ( ةالصلا ىعدف ) هلق . هعاطقناو ضيحلا مد ءادتبا انه .

 م ىرخأ ةلدأ نم دافتسم لاستغالاب مالاو « لستغاو ىأ ( مدلا كنع لسغاف ) هلوق . عاجإلاب ةالصلا داسف
 رمحلا حتفب ( ىنأ لاقو) ةورع نب ماشه ىآ ( لاق ) وق . ىلاعت هللا ءاش نإ ضيحلا باتكى ابطس قابس
 روكذملا دانسالاب وه لب « باوصب سيلو . قلعم اذه نأ مهضعإ ىعداو « ريبزلا نب ةورع ىأ ةدحوملا فيضختو
 نم « یضوت مث , هلوق نأ رخآ ىعداو . هتياور ىف ىذمرتلا كلذ نيب دقو < ماشه نع ةءواعم ىبأ نع د نع
 مالا ةغيصب هب ىنأ املف « رابخإلا ة-غيصب أضونت مث لاقل همالك ناک ول هنال رظن هيفو < هيلع افوقوم ةورع مالك

 لامل هللا ءاش نإ ضيحلا باتك ىف ةلأسملا هذه كح ركذئسو . « لسغاف » هلوق وهو عوفرملا ف ىذلا ملا هلكاش
4 7 0 3 ۶ ۶ 

 ةأرما نم بيصي ام لغو « هكر ذو ىلا لسغ صاب - ٤“

 نع راسب نب ایام نع ىرروللا نومي "نب ورع ان ريخأ لاق نا دبع انّربخأ لاق نادبع |نشر - ۹

 « هوك ىف الا حب نإو قالصلا ىلإ جري « هلي بلا بوت ني ةبانجلا لسغأ تنك» تلا ةشئاع
 [ ۲۴۲ , ۲۴١ 0. : ىف ةفارطأ 55 ثيدحلا ]

 ع ةعئاع تمس : لاق نايل نع ورع انئدح لاق دي ب انثدح لاق يبق سرر - ۰
 ةعئاع تلأس : لاق راسب نب نايل نع نوميَم نب ورع امدح لاق دحاولا دبع انن لح لاق د دسم |نشر

 ىف لسا أو ةالصلا ىلإ جيف « لب هلا لوسر بو نم هليغأ تنك » تااقف ب وذا بيم ولا نع
 « ءاملا 53 هوت

 « هتداع ىلع ةجرتلا ىف هيلا ةراشالاب قّسكا لب « كرفلا ثيدح ىراخبلا جرخ مل « هكرفو ىنملا لسغ باب ) هلق
 امبثيب عملا نال ضراعت كرفلا ثيدحو لسفلا ثيدح نيب سيلو . هركذنس اي اضيأ ةشئاع ثيدح نم درو نال
 ىمفاشلا ةقيرط هذهو « بوجولا ىلع ال فيظنتلا بابحتسالا ىلع لغلا لسحب نأب ينملا ةدارطب لوقلا ىلع حضاد
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نأب هتساجنب لوقلا ىلع نكم حملا اذكو : ثيدحلا بامصأو دمحأو
 ناك ام ىلع كرفلاو ابطر ناك ام ىلع لسغلا لمح 

 ناكل اسب ناک ول هلال « اعم سايقلاو رخل اب لمعلا اف نال حجرأ ىلوألا ةي رطلاو ؛ ةيفنح لا ةقيرط هذهو «اسباي

 دريو , كرفلاب مدلا نم هنع نعي ال ايف نوفتتكي ال مو « هريغو مدلك هکرفب ءافتكالا نود هلسغ بوجو سايقلا

 رخذالا قرعب هلو نم ىلا تلست تناك» ةشئاع نع ىرخأ قيرط نم ةعزخ نبا ةياور ىف ام اضيأ ةيناثلا ةقيرطلا ٠ ٠

 كرفلا فرعي ملف كلام امأو « نيتلاحلا ىف لسغلا كرت نمضتت هناف « هيف ىلصي مث اسباب هو نم هكحتو « هيف ىلصي مث

 هب احعأ ضعب لمحو « مهلع ةجح كرفلا ثيدحو « تاساجنلا رئاسك لسغلا بوجو ىلع مدنع لمعلا نإ : لاتو

 بو نم كحال قإو كياردقل د ةفئاع نع ملم تاياور ىدحإ ىف ام دودرم وهو « ءاملاب كلدلا ىلع كرفلا

 هلسغ اهفيض ىلع تركنأ ةشئاع نأ ثراحلا نب مامه ثيدح نم ىذمرثلا هحمص ام و « ىرفظب اسب ای علي هللا لوسر

 ب هللا لوسر بوث نم هتكرف امبرف « هعباصأب هكرفي نأ هيفكي ناكامإ ؟ انبوث انيلع دسفأ مل » تلاقف بوثلا

 وهو . ةالصلا بوث هتلسغ ىذلا بوثلاو « مونلا بوث كرفلاب هيف تفتك ١ ىذلا بولا : مهضعإ لاقو . « ىعباصأب

 لصيف اكرف ملي هللا لوسر بوث نم هكرفأ ىتتيأر دقل د اضيأ اهئيدح نم لسم تاياور ىدحإ ىف ام اضيأ دودرم

 تناك اما » ةع زخ نبا ةياور هنم حرصأو . ةالصلاو كرفلا نيب لسغلا للخت لاتحا قني ءافلاب بيقعتلا اذهو «هف

 ةساحن ىلع لدي ام بابلا ثيدح ف سيلف كلذ نم ءىش دورو مدع ريدقت ىلعو ‹ لصي رهو لي هنو نم كت

 ىلع كرفلا ثيدح لالدتسالا ىف مهضعب نعطو . لع هللاو هدرجم بوجولا ىلع لدي ال وهو لعف اهلسغ نال ىنملا

 نأ تالا ى اک نس ريدقت ىلع باوجلاو . هتالضف رثاسك هريغ نود رهاط رتل ىنلا یم ناب ىلا ةزابط# “

 هديغو قفوملا خيشلا جتحا اذهب و « كرفلاب هيف فتكي مل اسحن اهينم ناكولف ٠ ةأرملا ىنم طل اخيف عاج نع ناكهينم

 تدتشا اذا ةوبشلا نال بصي مل هب سجنتيف ىذملا نم مسي ال ىنملا نإ لاق نمو : لاق امجرف ةبوطر ةراهط ىلع

 لا قي غ و ا أ ( بيصي ام لسغو ) هلق . لعأ هتلاو . مالتحالا ةلاك لوبلاو ىذملا نود ىنلا جرخ

 هن أكو « انه هركذب لو ٠ ناثع ثيدح نم لسغلا باتلك رخآ ىف دعب فنصملا هركذ حيرص ثيدح ةلأسملا هذه ىفو

 وربع ) هلو . امتبوطدو ةأرملا ءام ةطلاخ نم ابلاغ ولخ ال بوثلا ىف لصاحلا ىلا نأ نم هيلا انرشأ ام هطبنتسا

 « ةريزجلا ىلا بودنم « ءار اهدعب ىاولاو ميجا حتفب وهو ‹ باوصلا وهو « روممجلل اذك ( ىرزجلا نوميم نبا

 ةنك اس واوب ىزوجلا هدحو ىنييمشكلا ةباود ىف عقوو . هدلو اهلا بسنف ازل وربع دلاو نا روم نب نوميم ناكو

 مسا قلطأ وأ + فات قدح ىلع نوكيف ةءانجلا رثأ ىأ ( ةءانجلا لسغأ ) هلو ٠ هنم طلغ وهو ىاذ اهدعب

 نين ولا فالتخا عقبلا : ةغللا لهأ لاق « ةعقب عمج فاقلا حتفو ةدحوملا مضب ( عقب ) لق . ازاجم ىملا ىلع ةبانجلا

 ىررفلا ةياور ىف بوسنم ريغ وه !دك : قشمدلا دوعسم وأ لاق ( ديزي انثدح ) : ىتاثلا دانسالا ىف لق

 ف عقوو - نوميم نب ورمع نع ىنعي  ايور دق اعيمجو عيرز نباي سیلو نوراه نبا هنإ لاةيو « ركاش نب دامحو ٠

 حجرو « ىذابالكلا هيلا راشأ اذكو « عيرز نبا ىنعي « ديزي انئدح » ىر رفلا نع ةاورلا دحأ نكسلا نبا ةياور

 الو : تلق . عيدز نبا ةيأور نم دجوي لو هتياو نم دجو هلال : لاق نوراه نا هنأ هحرش ىف ىميلحلا بطقلا

 ىلع مدقم تيثملاو « هنادجو ىلع لدف هاور ا دوعسم وأ مزج دقو فيك ٠ عوقولا مدع نادجولا مدع نم مرا

بلا هدروأ ىذلا قاسلل فل اخع لقفل نوراه نب ديزي ثيدح نم هريغو ليعامسالا هجرخ دقو . ىفانلا
 اذهو ىراخ



 هوضولا باك - ۽ ْ 511

 « ىزملا هلاق نوراه نبا نود عيرز نب ديزي نغ ةياورلاب فورعم ةبيتقف اضيأو ‹ عيرز نبا هنوك تاحجم نم

 . لعأ هللاو . عيرز نبا هنأ حجرتف « هريغو راثكالاك ةيصوصخ هب ىوارال نم ىلع لمح نأ لمهأ نم ىف ةدعاقلاو

 . هيلي ىذلا بابلا رخآ ىف ىنأيس اک نارہم نبا وهو نوميم نبا ىنعي رذ یبالو ‹ شک الل اذك ( ورع انثدح ) هلق
 مل راسي نب نايلس نأ معز ثيح رازبلا ىلع در هيف « ةشئاع تلأس » هيلي ىذلا دانسالا فو ( ةشئاع تعم ) هلق
 ظافحلا نأ دازو « هريغ نع مالا ىف ىعفاشلا هاكح دقف « ىوعدلا هذبب قوبسم رازبلا نأ ىلع « ةشئاع نم عمسي
 هل ىراخبلا حيحصت نم نيبآ دقو . ىهتنا . ناملس ىوتف ىف وه امو « هعفر ىف طلغ نومیم نب ورمع نإ : اولا

 ال اذكو « فانت هتياورو هاوتف نيب سیلو ‹ حيحص هعفر نأو اهنم نابلس عامس ةع هحيحصت ىلع هل لسم ةقفاومو

 نايلس نأ ىرخألا فو « ناياس لأس نوميم نب ورع نأ امهادحإ ىف عقو ثيح نيتباورلا ف فالتخالل ريثأت
 وه ( دحاولا دبع ) هلق . تاقث مهلكو ضعب ظفح ملام ةاورلا ضعب ظفخ هخيش لأس امهنم الكن أل « ةشئاع لأس

 نع ىأ ( ىنملا نع) هلق . ائيش ىراخبلا هل جرخي ملو ىرصبلا ديز نب دحاولا دبع هتقبط ینو « ىرصبلا دايز نبا
 . هانمدق اک هباحيإ ىضتقي ام كلذ ىف سيلو « هلسغت تناكاهنأب باوجلا لصف ؟ ال مأ هلسغ عرشی له ىنملا كح

 للا لأ لوق نم لدب هنأ ىلع نيعلا ضب ( ءاملا عقب ) هلق ٠ دجسملا ىلا ةرجحلا نم ىأ ( جرخيف ) هلق

 هيفو « ماكحألا لعن ةحلصمل هنم ىحتسي اع ءاسنلا لاؤس زاوج ةياورلا هذه فو ‹ صاصتخالا ىلع بطنلا زوج و
 رضي ال اهريغو ةساجنلا ةلازإ ىف نيعلا لاوز دعب ر“ألا ءاقب نأ ىلع فنصملا هب لدتساو « جاوزاللل تاجوزلا ةمدخ

 ءيشلا رثأ بهذي ملف يأ ىنءملا ىلع ًارك ذم ريمضلاداعأو «هرثآ بهذيملف اهريغ وأ ةدانجلا لسغاذا باب» مجرت اذبلف

 . ام ىلا كلذب راشأ وأ « اسايق اهب اهريغ قحلأو ةبانج لا ثيدح بابلا ىف ركذو . رضي ال كلذ نأ هدارمو « لوسفملا

 « دحاو بوث الإ ىل سيل هللا لوسراد : تلاق راسي تنب ةلوخ نأ ةريره بأ ثيدح نم هريغو دواد وبأ هاور

 ءاملا كيفكي » لاق ؟ مدلا جرخم مل ناف تلاق « هيف ىلض مث هيلسغاف تربط اذا ١ لاق ؟ عنصأ فيكف « ضيحأ انأو
 اذه نيب اعمج هتلازإ رسعت ام رثآلاب دارملاو « قبيبلا هركذ لسم دهاش هلو « فعض هدانسإ فو « هرثأ كرضي الو

 نكي ملاملو : نسح هدائسإو اضيأ دواد وبأ هجرخأ 8 ردسو ءا هيلسغأو علضب هدكح 1 سيق مأ ثيدح نيبو

 هتداعك ىنعملا كلذ ىلع لدي ام هطرش ىلع ىذلا ثيدحلا نم طبنتسا فنصملا طرش ىلع ثيدحلا اذه

 ا رف اهرب وأ ةبانلا لسع اذإ اپ - ٥

 لاق نوميم 6 و لا دحارلا دبع ادخلو رتل ل ايعامسإ ( نب یوم اشم - مما

 م ب نا لوسر بوت نم ةلسغأ تنك» اع تلال اا هيك وا قاب نب نأ ا تعم

 « ءالل عم , هيف لسا ر او ةالصلا لإ جرحت

 « كذوبتلا ةملس وبأ وهو مم نم نطب رقنم یب لاين ناق وتاكل ركب ( ىرقنملا ) هلو
 0" برا لابن ىف ذ لوقي ىأ ) بوثلا ىف راسي نب نابلس تعم” ( هلق ٠ اضيأ دايز نبا وه دحاولا ديعو

 ( هلسغأ ) هلو . نع ىع ىف وأ بوثلا ىف لوقت ام هل تلق ىأ ترا دام كنا دلال ىيمشكلاو

 يج



 ۳۳a منع مم ثیدحلا

 بوثلا ىلا وأ ءاملا رثأ ىلا امجار ريمضلا نوكي نأ لمتحي ( هيف لضلا رثأو ) هلق . ىلا وأ ةبانجلا رثأ ىأ

 عقب نم هيف ءاملاب ةلوسغملا ةبانج لا رثأ ىنعملا وأ « مدقت ا « لسفلا رثأ » هلوق نم الدب «ءاملا عقب » هلوق نوكيو

 ريخالا لاتحالا اذه حجري « ىلا لسغت تناك» هلوق دعب « هيف هارأ مث » ىرخالا ةياورلا ىف هلوقو . روكذملا ءاملا

 ىلا وهو روكذم برقأ ىلا عجري ريمضلا نال

 نب نايس نع َنارهم نب نوم نب ورحت انت دح لاق یهر انت دح لاق دلاخ ”نب ورحت شو -
 امقب وأ ةعقب هيف هارأ مث هب ”ىنلا بوث نم "ىلا لفت "تناك اهنا ةشئاع نع را

 تلاق ىأ اهظفل نم ىنعملاب اروكذم نوكي نأ لمتح (تناكامنأ ) هلق ٠ ىنعجلا ةيواعم نبا وه ( ديهذ ) هلق

 لمح ( اغقب وأ ةعقب ) هلق ٠ هادأ مث اهوق لبق تلاق ظفل فذح وأ «هارأ مث » اهلوق لكاشيل < لقا تنك

 لعأ هللاو . هار دعا یف کھ وا نيتلاح ىلع لزنيو اهمالك نم نوكي نأ

 اہضب ارو منغلاو باودلاو لبإلا لاوبأ بيسإب - 55
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 اوس مل وانه اه لاقف هبنج ىلإ ةيرربلاو « نيق رسلاو ديربلا راد ىف یس وم وباىلصو

 مق : لاق سنأ نع ًةبالق ىبأ نع بوبأ نع ب ر نب دامت انت دح لاق برَح نب نامل شو - ٢
 ا ا 2 8 ےک يرسل تار و 4
 «اهنابلاو اهلاوبأ نم اوبرشي ناو « رحاشلب هلي یبا مرمأف « ةييدلا اًووَتحاف - هنيرعوأ ب لک ء نم سانا

 م اف . مرا ف عبق « راملا لَو أ ىف ربحا ءا . ملا اوقاتساو « إب ئ الا ىعار اوات اوّخص الف . اوقاف

 نو الف نوفا ةر ىفاوقلا و ما ا دبأ مطقق ر ا ee ىج اا | عقت را

 هلوسرو هلل اوبراحو « مهن ا6إ دعب اورقكو ءاولتقو « اوقَرَس ءالؤبف : الق وبأ لاق

 CAE ¢ ATC A‘Y ¢ فالكل ¢ OAT ¢ هاله ءزكل٠ ¢ AF ¢ 1۹۲£ ¢ 1۸°۳ ‹ ۰۱°1 : ىف فارطأ ۲۳۳ ثيدحلا ]

 ] 34۹۹ > هموم

 لاغبلاو ليخلا نم رفاحلا تاوذ وهو قرعلا هانمم باودلاب دارملاو ( مغلاو باودلاو لبإلا لا وبأ باب ) ِهِلِق

 قاس اذهلو ء هجوأ لوآلاو « ماعلا ىلع صاخلا فطع مث صاخلا ىلع ماعلا فطع نم نوكي نأ لمتحمو « ريملاو

 ةراهط ىلع هب لدتسيل نيينرعلا ثيدحو ٠ بكرت ىلا باودلا ىوأم امال ديربلا راد ىف هنالص ىف ىسوم ىنأ رثأ
 هلوأ رسكب ضب م عمج ( اهضبارمو ) هلو اهنم اضيأ كلذ ىلع هب لدتسيل منخلا ضإارم ثيدحو « لبإلا لاوبأ

 مو . منغلا وهو روك ذم برقأ ىلع دوعي ريمضلاو « لبالا نطاعملاك متغلل ىهو < ةمجعم اهدعب ةدحوملا حتفو

 لديو « ةراهطلا هرايثخاب رعشي نيين رعلا ثيدح هداربإ رهاظ نكل « هيف فلتخلا ىف هتدامك كح لاب فنصملا حصفي

 « مهريغو دوادو ةيلع نباو ىعشلا بهذ كلذ ىلاو ‹ سالا لوب ىوس ركذي مو ريقلا بحاص ثيدح ىف هلوق كلذ ىلع

 وه ( ىسوم وبأ ىلصو ) هل ٠ هيف ام انمدق دقو اقلطم لوك الا ريغ لوب ةسام ىلع عامجإلا لقت نم ىلع دري وهو



 -. ووا اتك دو ْ مي

 ثراحلا نب كلام نع شالا انثدح : لاق هل ةالصلا باتكىف ىراخبلا خيش معن وأ هلصو رثالا اذهو ؛ ىرعشألا
 ؛ بابلا ىلع ةيربلاو « باودلا نيقرس كانهو , ديربلا راد ىف ىسوم وبأ انب ىلص لاق هيب نع وكلا ىلسلا وه -
 تف هديس نبا هيف ىحو « لبزلا وه ءارلا ناكسإو ةلمهملا رسكب نيقرسلاو . هركذف « بابلا ىلع تيلص ول : اولاقف
 « فاكلا نم برقي ميجلاو فاقلا نيب فرح لصالا ىف وهو « مجلاب نيجرسلا هل لاقيو « برعم ىسراف وهو هلوأ
 نم ترضح اذإ هيف لزنت لسرلا تناك ةفوكلاب عضوم ةروكذملا ديربلا رادو < وبلا ىلإ ةبوسنم ءارحصلا ةيربلاو
 دإبلا فرط ىف رادلا تناكو « ناجع نمز ىفو ربع نمز ىف ةفوكلا ىلع اريمأ یسوم وبأ ناكو « ءارمالا ىلا ءافلخلا
 لومحلا لوسرلا هب ىم مث « طابرلا ىف ةبترملا ةبادلا لصالا ىف ديربلا : ىزرطملا لاقو . انج ىلا ةيربلا تناك اذهلو
 نع ىورب وهو « رمع ديرب نآدمه : هرات ىف ىراخبلا ركذ : ( ةدئاف ) 5 ةروهشملا ةفاسملا هب تيم مث 2 الع
 a ( ءاوس ) هلو . هقيرط نم هج رخت یتأبس اک ريمع نع اقیلعت فنصملا هر ذ نكأ هلو + نع
 نأ نكم هنال « ىسوم ىنأ دنغ باودلا ثاورأ ةرابط ىلع لياد هيف سيل هنأب بقعتو « ةالصلا ةحص ىف نايواستم
 ,دنسإ شعألا نع ه-عماج ىف ىروثلا نايفس هاور دقو « همدع لصآلا نأب بيجأو . هطسبب بوث ىلع ابف ىلصي
 روصنم نب ديعس ىور دقو « لئاح ريغب هنأ ىف رهاظ اذهو « نيقرس هيف ناكم ىلع ىسوم وبأ انب یلص » هظفلو
 . لعف نم اذه نإ لاقي نأ لوا حيحص هدانسإو « ثدحم ةسفنطلا ىلع ةالصلا نأ هريغو بيسملا نب ديعس نع
 ةرابطلا ىرب ال ناك ىسوم ابأ لعل وأ . ةجح نوكي الف « هريغو رمع ناك ةباحصلا نم هريغ هفلاخ دقو « ىسوم ىلأ
 لص ىذلا ىباحصلا ةصق ىف هلثم مدقت دقو . روهشم بهذم وهو < اهسأر. ةبجاو اهار لب ةالصلا ةحص ىف اطرش
 نأ ىلع كاذ ىفةجح ال هنأ .  رهاط ثورلا نأ ىلع ةجح هيف نوكي الف « ريثكلا مدلا هيلع رمظو حرج نأ دعب
 لوك أملا ثور نأ تبث ول هجتم امهنيب قرفلا نال « حضاو ريغ لوك أملا ىلع لوك أملا ريغ سايقو « رهاط مدلا
 ظفلب اعوفرم هريغو ةع زخ نبا هحمس ىذا ةريره فأ ثيدح مومعب كسّقلاو . ابيرق هيف ام ركذنسو « رهاط
 اذهل امانتجا بجيف 7 لاوباألا عيمج لوانت ىف رهاظ هال ىلوأ « هنم ريقلا باذع ةماع ناف لوبلا نم اوهزنتسا د
 نب نايلس نع دواد وبأ هعباتو « ىراخبلا هاور اذك ( ةبالق ىلأ نع ب وأ نع ) هلق ٠ معأ هللاو . ديعولا
 جرختسملا ىف ميعأ وأو « ىفارحلا دراد ىبأو ىلاتسجسلا دواد ىبأ نع هحيحص ىف ةناوع وبأ هجرخأ اذكو « برح
 « برح نب نايملس نع هللا دبع نب نوراه نع هجرخأف لسم موفلاخو « نابلس نع مهلك ىضاقلا فسوي قيرط نم
 ؛ ناملس نع ىسوسرطلا ةيمأ ىلأ نع ةناوع وبأ هجرخأ اذكو« ةبالق ىنأ ىلوم ءاجر ابأ ةبالق ىنأو بويأ نيب داذو
 هب ثدح بوبأ نال « باوص  بويأ نع ديز نب داح ثيدح ىف هفذحو ءاجر ىبأ توبث : هريغو ىنطقرادلا لاقو
 بوبأ هب ثدحو « |ماع نيرصتقم هنع ديز نب دامح باعصأ رثكأ هاور اذكو ؛ ةصاخ نيين رعلا ةصقب ةبالق نأ نع
 قيس اک زي زعلا دبع نب سع عم ةبالق ىبأل ةليوط ةصق هيف دازو <« ةيالق أ نع ةبالق ىبأ ىلوم ءاجر ىنأ نع اضيأ
 . لعأ لاو « ناحيحص اعيمج ناقيرطلاف « ءاجر ىبأ نع فاوصلا جاجح كلذ ىلع هقفاوو « تايدلا باتك ىف كلذ

 هلوت 2 0 لا 2و« نين رعلا ثيدح ق هليلد یاب هج لكؤي ا اهوحنو لبإلا لاوبأ ةراهبط باوملاو 3 دج سیا اذه ) ۱ (

 ا ىسو» ىبأ رأأو نيربقلا ثيدح هيلع لدي اجو « ىراخبلا هلق مك سائلا لوب مهنيب دوعاو « دبعلل « لوبلا نم اوهزئتسا » ماللا هيلع

 لهآ هللأو 5 روك ذل



 نرخ ۲٣۳۳ ثيدحلا

 ىأ « سان ه یخ رلاو ىتييمشكلاو ليصاللو ( سانأ مدق ) هلو . , كلام نبا د ليصألا داز ( سنأ نع ) هلۆق
 (ةيرع وأ لكع نم ) هلق ٠ ةيالق ىلأ نع ٠ ءاجو بأ قيرط نم تابدلا ىف فنصملا هب حرصو ؛ علي هللا لوسد لع

 الا هباعأ الو ةئيرع نم لاق وأ لكع نم اطهر نأ » دامح نع ةبيثق نع نب راحل ف فنصاللو < دا> نم هيف كشلا

 نب ىحي نع نيب راحلا ىف اكو ‹ كشي ملو « لكع نم اطهر نأ ١» بويأ نع بيهو نع دابجلا ىف هلو « « لكع نم لاق

 نم اسان نأ ١ سنأ نع ةداتق نع ةبعش نع ةاكرلا ىف هلو « ةبالق ىنأ نع امهالك ءاجر ىنأ نع تايدلا نو « ريثكى أ

 نع ةبورع ىنأ نب ديعس نع ىزاغملا فو « سنأ نع ةرق نب ةيواعم ةءاور ن٠ لسم اذكو « اضيأ كشي ملو « ةنيرع

 قيرط نم ىربطلاو ةناوع وب أ هاور ام هديؤيو « باوصلا وهو ةفطاعلا واوأاب « ةئيرعو لكع نم اسان نأ » ةداتق
 فنصملا دنع ام اذه فلاخي الو « لكع نم ةئالثو ةئيرع نم ةعبرأ اوناك : لات سنأ نع ةداتق نع ريشب نب ديعس

 ةبالق ىبأ نع امهالك ءاجر ىفأ نع فاوصلا جاجح قيرط نم تايدلا فو « بويأ نع بيهو قيرط نم داوجلا ىف
 لفغو « بدني ملف مهعابتأ نم ناكو نيتليبقلا ريغ نم نماثلا نوكي نأ لاتحال « « ةين اك“ لكع نم اطهر نأ د سنأ نع

 ةئيرع نأ ىدوادلل اعبت نيتلا نبا معزو « لسم دنع اذكو ىراخبلا دنع یهو ىلعي ىنأ ةياورل ةينامث مهتدع بسن 7

 ناكسإو ةلممملا مضي لكعو . ناطحق نم ةنيرعو « ناندع نم لكع : ناترياغتم ناتلیبق امه لب ؛ طلغ وهو « لكع م

 « ةليحجم نم ىحو ةعاضق نم ىح ارغصم نونلاو نيتامهملا ءارلاو نيسعلاب ةنيرعو « بابرلا ميت نم ةليبق فاكلا

 دنع عقوو « سفأ نع رخآ هجو نم ىربلاءاود اذكر . یزانلا ف بق نب ىسوم هركذ اذك هال انه داما و

 نوعمتجب ال رضم نم ةرازف ىنب نال طاغ وهو . ةرازف ىبب نم مهنأ طقاس دانساب ةريره ىبأ ثيدح نم قازرلا دبع

 ىدامج ىف تناكو درق ىذ ةوزغ دعب ناك مهمودق نأ یزاغملا ىف قحإ نبا ركذو الصأ ةنيرع عم الو لك-ع عم

 لاوش ىف تناك اهنأ ىدقاولا ركذو « اهئم ةدعقلا ىذ ىف تناكو ةيديدحلا دعب فنصملا اهركذو . تس ةنس ةرخألا

 مهنأ بويأ نع بيهو قيرط نم نيبراحلا ف فئصيللو . لعأ هللاو . امهريغو نابح نباو دعس نبا هعبت و « اهنم

 لبق ريثكىبأ نب ىح ةياور ىف داز ( ةنيدملا اووتجاف ) هلق . لبإلا ىلا جورحلا اوبلطي نأ لبق ةفصلا ىف اوناك

 تهرك اذإ دلبلا تيوتجا : سراف نبا لاق « مالسالا ىلع هوعيابف ١» اذه لبق ءاجر ىبأ ةياور ىفو « اويلسأف » اذه

 : زارقلا لاتو . ةصقلا هذ+ بسانملا وهو « ةماقإلاب ررضت اذإ ام ىباطخلا هديقو . ةمعن ىف تنكنإو هيف ماقملا

 ىبأ ةباور ىنعي ىرخأ ةباور ىفو . ءابولا نم ذخأي ءاد ىوجلا : ىبرعلا نبا لاتو « اهماعط مهقفاوي ملىأ اووتجا

 ةياور نم فنصمللو . فوجلا بيصي ءاد ىوجلا : هريغ لاقو . هانعب وهو لاق « اومخوتسا » ةروكذملا ءاجر

 نم بطلا ىف هلو . « فير لهآ نكن ملو « عرض لهأ انكانإ هللا ى ي اي : اولاقف د ةصقلا هذه ىف ةداتق نع ديعس

 ةنيدملا نا : اولاق اوم ايلف « انمعطأو انوآ هللا لوسر اي : اولاق مقس مهب ناک اسان نا د سنأ نع تباث ةياور

 مهم ناك ىذلا مقسلا امأف « اهمخول ةليدملاب ةماقإلا ريا ىلا لم رم اى اناقساا دقق :أ رهاظلاو .«ةمخو

 هدنعو «ديدش لازه مهم ناك د سنأ نع ناليغ ةياور نم ةناوع ىنأ دنعف « عوجلا نم ديجلاو ديدشلا لازحلا وهف

 و ا يضر دج تلا ركس ىلا عر اأو « مهناولأ ةرفصم » هنع دعس ىبأ ةياور نم

 ل ىنلا نأو بطلا ىف ةشئاع ثيدح نم ةنيدملا یه د قاسو ٠ سأ نع ديمح ةياور نم دمحأ دنع اك ةنيدملا

 ا « موملا ةنيدملاب عقو د سأأ نع ةرق نب ةيواعم ةياور نم لاسم دنع عقوو . ةفحجلا ىلا اهلقني نأ هتل اعد

 ىرابلا حف # ١ ج م ب م



 ءوضولا باتتك ۽ ۳۴۸

 مرو ىلعو لقعلا لالتخا ىلع قلطأ برعم ىنايرس ةدحوملا رسكب ىأ « ماسربلا وهو : لاق واولا کسو يلا
 ةصقلا هذه ىف سنأ نع ةداتق نع ماه ةباور نم ةناوع ىلأ دنعف . ريخالا انه دارملاو « ردصلا مرو ىلعو سأرلا
 ةدانق نع ماه ةياور ىف فنصاللو « اهب اوقحلي نا مثرمأف ىأ ( حاقلب مرمأف ) هلو . « مهئوطب تمظعف د
 وأ ةدئاز نوكت نأ لمتحيف ماللا ةدايذ « حاقلب مهل مأف » دامح نع ةبيتق نع هلو « هيعارب اوقحلي نأ مرمأف »
 لسم جرخأ ىلا ةرق نب ةيواعم ةياور نم ةناوع ىنأ دنعو « كيلمتلا تسياو صاصتخالل وأ كلا هبشل وأ ليلعتلل
 ىلا انجرت انل تنذأ ولف « عجولا اذه عقو دق هللا لوسراي : اولاقف حاقللا ىلا جورخلا بلطب ادب مهنا » اهدانسإ

 ام لاق » انبل انل بلطا ىأ « السر انغبأ هللا لوسر اي » اولاق ملأ بويأ نع بيهو ةءاور نم فنصدللو « لبإلا
 ماللاب حاقللاو « ايف اوجرخاف جرخت انل معن هذه د ءاجر بأ ةياور ىفو « دونلاب اوقحلت نأ الإ كل دجأ
 وبأ لاقو « فاقلا ناكسإو ماللا رسكب ةحفل اهدحاو « نابلالا تاوذ قونلا : ةلمبم هرخآو فاقلاو ةروسكملا
 نيب راحلا ف كاذب حرصو ملم ىنلل تناك حاقللا نأ ىضم ام رهاظو « نوبل ىه مث ربشأ ةثالث ىلا كلذ امه لاقي : ورمع
 نب ىح نع ىعازوألا ةياوز قم هيف هلو < للي هللا لوسر لباب اوقحلت نأ الإ و لاقف هدنسإ بيهو نع ىسوم نع
 نأ امهنيب عمجاو « :داتق نع ةبعش قيرط نم ةاكرلا ىف اذكو « ةقدصلا لبإ اوتأي نأ ممرمأف » هدنسب راک نأ
 ىلا جورخلا رفنلا ءالؤه بلط ىعرملا ىلا هحاقلب إب ىنلا ثعب فداصو « ةنيدملا جراخ ىعرت تناك ةقدصلا لبإ
 قادصم كلذب رهظو « اولعف ام !واعفق لبإلا ىلا هعم !وجرغ هيعار عم اوجرخ نأ مرمأف لبإلا نابلأ برشل ءارحصلا

 ‹ ةرشع سمخ تناك علم هحاقل ددع نأ دعس نبا ركذو . ةعضوم ف ابتو « امبخ ىق ةنيدملا نإ د هلع هلوق

 دانساب یزاغملا ف ىدقاولا هركذ دقو « ىدقاولل عباتم كلذ ىف وهو « ءانحلا اهل لاقي ةدحاو اهنم اورحن مهنأو

 نم اوبرشاف اوجرخاف » ءاجر ىأ ةياور ىف هلو ‹ اوبرشي نأ مرأو ىأ ( اوب رشي نأو ) هلو . لسم فيعض
 مم رش اماف « اوبرشيف ةقدصلا اوتأي نأ ممل صخرف » ةدانق نع ةبعش ةياور فو « آلا ةغيصب «اهلاوبأو اهنابلأ
 جتحاف لوبلا مب.رش امو  روكذملا هنذابف ړل ىنلا حاقل نبل مه رش امأو , ليبسلا ءانبأ نم مهئالف ةقدصلا نابلأ

 دمحأو كلام لوق اذهو « هيلع سايقلابف محللا لوكأم نم امأو « ثيدحلا اذهب ليإلا نم امأ « هترارطب لاق نم هب
 بهذو « ىنايورلاو ىرخطصالاو نابح نباو رذنملا ناو ةمزخ نبا ةيعفاشلا نم مهقفاوو « فلسلا نم ةفئاطو
 هلوقل رذنملا نبا جتحاو « هريغو محللا ل وك أم نم ابلك ثاورآلاو لاوبالا ةساجنب لوقلا ىلا رووجاو ىعفاشلا

 ذإ ‹ بصي ملف ماوقآلا كثل وأب صاخ اذه نأ معز نمو : لاق « ةساجنلا تبثت ىح ةراهطلا ىل-ء ءايشالا نأب
 لبإلا لاوبأ لامعتساو مهقاوسأ ىف منغلا راعبأ سانلا عيب معلا لهأ كرت فو : لاق « ليلدب الإ تبثت ال صئاصخلا

 بجي ال هيف فلتخلا نال « فيعض لالدتسا وهو : تلق . اهترابط ىلع ليلد ريكن ريغ نم اثيدحو ام دق مهتيودأ ىف

 ةريره نأ ثيدح اهلك لاو الا ةساجم ىلع لد دقو « هتراهط نع الضف هزاوج ىلع هراكن] كرت لدب الف < هراكن]

 ىف مهل نذأ هناب اوضروعو « لبإلا لاوبأ ةراهطب لاق نم ثيدحلا اذهب قلعت : ىبرعلا نبا لاقو « ابيرق هانمدق ىذلا
 بيجأو ؟ بحي ال امل مارحلا حابب فيكف بجمال هنأ ليلدب «ةرورض لاح سيل ىوادتلا ناب بقعتو « ىوادتلل ارش

 ىعسي ال ةرورضلل حبب أ امو « هربخ ىلع دمتعي نم كلذب هريخأ اذإ ةرورض لاح وه لب « ةرورض لاح سيل هنأ عنم
 مرح ريغ وبف ءرملا هيلا رطضا اف (هيلا متررطضا ام الإ كيلع مرح ام كل لصف دقو إل ىلاعن هلوقل هلوانت تقو امارح



 ۳۳۹ ممم ثيدحلا

 ىف رطفلا ناف « لسم ريغ بجاو سال الإ حابي ال مارح لا نأ نم همالك هنمضت امو . ملعأ هللاو . رطضللل ةتيملاك هيلع

 ب هلوقل هب ىوادتلا زاج ام اسحن ناک ول هريغ لوق امأو . الثم رفسلاک زئاج مال حابيف كلذ عمو مارح ناضمر

 ةبرشالا ىف ىرخأ قيرط هل ىتأتسو ةباس مأ ثيدح نم دواد وبأ هاور « ابيلع مرح ابف ىتمأ ءافش لعجب ل هلا نإ د
 ىلع لوم ثيدحلا نأ هاو « ءافش ريغ هنآل هب ىوادتي الف مارح سجنلاو « ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم

 فسيل اهن] » رثخا ىف كلم هلوق دري الو « رطضملل ةتيملاك امارح نوكي الف ةرورضلا لاح ىف امأو « رايتخالا ةلاح
 اهريغ هب قحتلي و « رخ لاب صاخ كلذ ناف « لسم هاور اف اهب ىوادتلا نع هلأس نم باوج ىف « ءاد اهنإ « ءاودب

 . هريغ نود رايتخالا ةلاح ىف هلامعتساب تيش دحلا نأ تاساجنلا نم هريغ نيب و ركسملا نيب قرفلاو « ركسملا نم

 مهدقتعم فالخع عرشلا ءاجل ءافش رخلا ىف نأ نودقتعي ةيلهاجلا ىف اوناك مهنالو « ةريثك دسافم ىلا رحب هبرش نألو
 ءافش لبالا لاوبأ فنا » اعوفرم سابع نبا نع رذنملا نا ىور دقف لبإلا لاوبأ امأو . هانعع ىواحطلا هلاق

 هذهيو . لعأ هللاو هنع ءاودلا ىن تيث ام ىلع ءاود هيف نأ تبث ام ساقي الف « ةدعملا داسف برذلاو « مهنوطب ةيرذلل
 اويرشف » هريدقت فذح قايسلا ىف ( اوح الف ) هلق . اهلك اهاضتقم لمعلاو © ةلدالا نيب حملا لصحي قيرطلا

 ليعامساللو ءاونسو» بيهو ةءاور ىف دازو < ءاجر ىأ ةباور ىف كلذ تبث دقو . ءاوحص الف اهئابلأو اهاوبأ نم

 ءاج) هلق . فينعلا ريسلا وهو قوسلا نم ( معنلا اوقاتساو ) هلق 1 « مهناولأ مهلا تعجرو » تباث ةءاور نم

 عقو امب مالعالاب خرص ىأ لعاف ىنعمم ليعف وهو ةمجعملا ءاخلاب « خيرصلا » بوبأ نع بيهو ةياود ىف ( رجلا

 جرخأ دقو « سنأ نع ةرق نب ةيواعم ةءاور نم ةلاوع ىبأ حيح ىف تبث !؟نييعارلا دحأ خراصلا اذهو < مم

 مساو « لبالاب اوبهذو ىحاص اوأدتق دق : لاقف عزج دق رخآلا ءاجو نييعارلا دحأ اولتقف » هظفلو هدانسإ لسم
 قاربطلا هاورو < ىزاغملا ىف قعإ نبا هركذ !ذك « ةفيفخ ةلمهم مث ةين اتحن ءايب راسي لوتقملا هلل ىلا ىعار

 هباصأ د قعتا نا داز « راسي هل لاقي مالغ ملي ىنلل ناک د لاق اص دانساب عوك الا نب ةبلس ثيدح نم الوصوم

 نيينرعلا ةصق ركذف « اب ناكف ةرحلاب هل حاقل ىف هثعب و هقتعأف ةالصلا نسحب هآرف » ةللس لاق « ةبلعت ىنب ةوزغ ىف
 تاياور فلتخت ملو « ةقدصلا لب ىعار هنأ رهاظلاو « ريخلاب ىتآلا ىعارلا ةيمسن ىلع فقأ لو « هولتق مهنأو
 بيهض نب زيزعلا دبع ةياور نم هدنع نكل لسم اذدكو « دارفالاب هركذ ىو لب ىنلا ىعار لوتقملا نأ ىف ىراخبلا

 , سنا نع ديعس نب يح ةياور نم نابح نبال هوحنو « عملا ةغيصب « مولنقف ةاعرلا ىلع اولام مث د سنأ نع

 ركذو لَم ىنلا ىعار ىلع ةاورلا ضعب رصتقاف « حاقالا ىعار عم مهضعب لتقف ةاعر اهل ناك ةقدصلا لبإ نأ لمتحف

 نآل حجرأ اذهو « عمجا ةغيصب نايتإلا ىف زوجتف ىنعملاب هركذ ةاورلا ضعب نوكسي نأ لمتحو « هريغ هعم مهضعب
 ةياور ىفداز ( مراثآ ىف ثعبف ) هلق ٠ لعأ هللاو 1 راسي ريغ اولتق مهنأ مهنم دحأ ركذي مل ىزاغملا باح

 ` هرکذ اذكو « ىربفلا رباج نب زرك مریم نيملسملا نم اليخ د عوكالا نب ةيلس ثيدح ىفو « بلطلا » ىعازوألا

 ىف ثعبف , ىعازوألا ةباور نم ىئاسنللو « ىاز اهدعب ءارلا نوكسو فاكلا مضي وهو « نورثكآلاو قمنإ نبا

 ص ىف مدقت اک اهريغو لبإلا نم محللا لوك أم لاوبأ ةراإط باوصلاو . فالتخا هلا دمحم بالا اذه ىف ةلدألا ني سيل )١(
 لش لسو هلع فا لص لوسرلا مسألة اهوحنو لبإلا نم لاو.الا تناك ولو 5 حراشلا هركذ امم باوجلا مدقتو ناري
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 نيرشع نم بيرق راصنالا نم بابش مهنأ سنأ نع ةرق نب ةيواعم ةياور نم لسلو « فئاق عج ىأ « ةفاق مهلط
 ىف نکل « نيرشعلا نم دحاو مسا ىلع الو فئاقلا اذه مسا ىلع فقا ملو ‹ مراثآ صتقي افئاق مہعم ثعبو الجر

 ةديرب مهنم نيرجابملا نم ةعامج مهنم ى لب « راصنالا نم لقي لو الجر نيرشع تناك ةيرسلا نأ ىدقاولا ىزاغم
 لالب و نايرافغلا مر وبأو رذ وبأو ناينهجلا ثيكم انبا عفارو بدنجو نايملسالا عوكالا نب ةبلسو بيصحلا نبا

 ‹ فلاغ اذإ فيكف درفنا اذإ هب عقم ال ئدقاؤلاو « مريغو ناين زملا فوع نب ورمع نب هللا دبعو ثراحلا نبا

 ىنعملاب راصنأ عيمجلل ليق وأ « ابيلغت راصنالا قلطاف. راصن الا نم ىدقاولا همسي مل نم نوكي نأ لمتحي نكل

 هريغ هركذ ىذلاو ءاي ةدايزب هدنع انک < ديز نب ديعس ةيرسلا هذه ريمأ نأ ةبقع نب ىسوم ىزاغم نو . معالا

 ريمأ زرك ناو « راصنالا سأر ناك هنأ لمتحيف ىراصنأ اضيأ اذهو « لبشألا ديز نبا نيعلا نوكسب دعس هنأ
 هدانسإ نكل < « ممراثآ ىف هثعب ړل ىنلا نأ ىلجبلا هللا دبع نب ريرج ثيدح نم هريغو ىربطلا یورو . ةعامجلا

 فذح هيف ( عفترا انلف) هلق. لعأ تاو . ةدم تقولا اذه نع همالسإ رخأت ارب رج نأ فورعملاو « فيعض

 ل رار )هلق ٠ . ىراسأ لب ىنلا ىلا ىأ مب ءىج رابنلا عفت را ايلف < , اوذخاف مويلا كلذ ىف اوكردأف هريدقت

 دحاو لک یدب عطق ىنعي : ىدوادلا لاق « مهلجر أو ميدي عطقف نيقابللو < ىبخرسلاو ىلمتسملاو ليصالل اذك

 «هدنسب ىعازوألا نع ىب ايرفلا نع ليعامسالا هركذ اذكو « فالخ نم » ىذمرتلا ةياور هدرت : تلق . هيلجرو

 . فوقي کرت لب مدلا عطقنل راب مهنم عطق اب وكي ل أ « مومسحي لو ه اضيأ مازولا ةباور نم فنصللاو
 ىف ىراخبلا تاياور فلتخت ملو ملا فيفختب « رمسو ه ءاجر ىنأ ةياور ىنو « يملا ديدشتب ( مهنيعأ ترمسو ) هلق

 نيملا ءقف لمسلا : ىناطخلا لاق « ماللاو فيفختلاب « لمسو ٠ نيزعلا دبع ةياور نم لسم عقوو « ءارلاب هنأ
 : ىلذحلا بيؤذ وب أ لاق « ناك ءیش ىأب

 عمدت روع ىهف كوشب تلمس اهقادح نأك مدعب نيعلاو

 تيحأ دق لايماب اولك مهنأ ديرب رامسملا نم نوكي دقو : لاق . براقتم امبجرخمو لمسلا ىف ةغل رمسلاو : لاق

 نع امهالك ی نع ىعازوألا ةياور نمو بويأ نع بيهو ةياور نم فنصملا دنع دارملاب حرصتلا عقو دق : تلق

 لمسلا ةيأور كلذ فلاخب الو « مدقت ام حضوي اذهف « اهب مهلحكف تيحأف ريماسمي ىمأ مث » هظفلو ةبالق بأ
 ‹ ةنيدملاب ةفورعم دوس ةراجح تاذ ضرأ ىه ( ةرحلا ىف اوقلأو ) هلق ٠ یضم اک ناك ءىش یبہ نيعلا ءقف هلال

 ىعاذوألاو بيهو داز ( نوقسي الف نوقستسي ) هۆ ٠ اواعذ ام هيف اولعف ىذلا ناكملا برق امل امف اوقلأ امو

 « ةراجحلا نوضعي د ةداتق نع ةبعش ةياور ىفو ءاوتام ىح سمشلا ىف مهذبن مث ءاجر ىنأ ةياور ىفو «اوتام ىتح و

 نم ةناودع نالو « توم ىتح هناسلب ضرآلا مدكي مهنم لجرلا تيأرف , سنأ لاق تباث ةباور نم بطلا قو

 تاياورلاو « اوبلص مهنأ ىدقاولا معزو . « ةدشلاو رحلا نم دحجي امم اهدرب دجيل ضرالا ضعي ٠ هجولا اذه
 اذك < : نيت لو هدا مسز نتا بصق ینا ع ليقع نأ د ر نب ار نأ دنع كل ت يحمل

 ىلع مهيلع عقو كلذ نأ ىلا ىزوجلا نبا منم ةعامج لامو . ةعزوم تناك مهتب وةعف اظوفحم ناك ناف < « طقف ةتس ركذ

 E لب ىنلا لمس امتإ د سنأ نع ىميتلا نابلس ثیدح نم ملسم دنع امل « صاصقلا ليبس
 ا قيقد نبا هبقعتو « اسنلاو ىذمرتلل هورع ىف رصتقا نم رصقو « ةاعرا
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 اواشم مهنأ ىزاغملا لهأ هلقن اب اوكسمت مهنأك : تلق . ةيقبلا توبث ىلا جاتحيف لمسلا الا ثيدسحلا ىف سيلو

 : ةلاملا نع ىلا ف نيصح نب نارمع ثيدح بقع نيهاش نبا لاق « خوسنم كلذ نأ ىلا نورخآ بهذو « ىعارلاب

 هاور ام هيلع لدي : تلق . خيرات ىلا جاتحي خسنلا ءاعدا نأب ىزوجلا نبا هبقعتو . ةلثم لك خسني ثيدحلا اذه

 مالسإ لسبق نيينرعلا ةصقو « هيف نذإلا دعب رانلاب بيذعتلا نع ىهنلا ىف ةربره ىنأ ثيدح نم دابجلا ىف ىراخبلا

 ‹ دودحلا لزنت نأ لبق تناك مهتصق نأ نيريس نبا نع ةداتق ىورو « ىهنلا مث نذإلا رضح دقو « ةريره ىبأ

 ىلإو « ةدئاملا ةروس ىف ىلا ةيآلاب ةللا نع كلذ دعب ىن لب ینا نأ اوركذو : ىزاغملا ىف ةبقع نب ىسوملو

 عامجالل ءاملا مهيقس مدع ضايع ىضاقلا لكشتساو « ىعفاشلا نع ةيابنلا ىف نيمرحلا ماما هاكحو « ىراخبلا لام اذه

 نع ىجن هنم عقو الو قلي ىنلا أ نع عقب مل كلذ ناب باجأو « عنمب ال قستساف لتقلا هيلع بجو نم نأ ىلع
 ىوونلا باجأو . محلا توبث ىف فاك هتوكسو كلذ ىلع علطا هب ىنلا نآل ادج فيعض وهو . یہتنا . مهيقس

 نأ هل سيل هترابطل الإ ءام همم سيل نم نأ هيلع لديو « هريغ الو ءاملا قس ىف هل ةمرح ال دترملا براحلا نأب

 دارأ هناال كلذ مهب مقلب ىنلا لعف ام] : ىباطخلا لاقو « امثطع دترملا تام ولو هلمعتسي لب « مميقيو دترلل هيقسب

 ءافشلا اهب ممل لصح ىتلا لبإلا نابلأ قس ةمعن اورفك مهنوكل مهشيطعت ىف ةمكملا نإ : ليقو « كلذب توملا مهب

 اونوكي نأ لمتحف ىئاسنلا اهاور ةصق ىف هن لآ شطع نم ىلع شطعلاب اعد لي ىنلا نالو « مخولاو عوجلا نم

 ركذ اک لل لك ىف هحاقل نم وب ىنلا ىلا هب حارب ناك ىذلا نبالا نم ةداعلا ه ترج ام لاسرإ اوعنم ةليللا كلت ىف

 اذهو « ابلثم زرح نم حاقللا اوذخأ مهنآل ىأ ( اوقرس ءالؤبف ةبالق وبأ لاق ) هلق . لعأ هتاو . دعس نا كلذ

 نع ديعس ةياور فن وه ( اورفكو ) ےلوق . مدقت اک ىعارلا ىأ ( اواتقو ) هلق . اطابنتسا ةبالق وبأ هلاق

 يآ ىلع افوقوم سيلو « ثيدحلا لصأ ىف داجلا ىف بويأ نع بيهو ةياور ىف اذكو « ىزاغملا ف سنأ نع ةداتق
 اوبرهو » ثيدحلا لصأ ىف سنأ نع ديبح ةياور نم دمحأ دنع تبث « اوبراحو » هلوق اذكو « مهضعب همهوت اک ةبالق

 نإ تايدلا باتكنم ةماسقلا ةلأسم ىف زيزعلا دبع نب رمع عم ثيدحلا اذ-ه ىف ةءالق ىنأ ةصق ىتأتسو « نيبراح

 هيفو « مهحلاصم ىف هرظنو « مامإلا ىلع دوفولا مودق : مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . ىلاعت هللا ءاش

 دحاولاب ةعامجا لتق هيفو « هداتعا اع بطي دسج لك نأ هيفو « اهلاوأو لبإلا نابلأب ىوادتلاو بطلا ةيعورشم

 ىلا ةاثملا نم كلذ سيل و صاصقلا ىف ةلثاملا هسيفو « اصاصق ناك مبلتق نإ انلق نإ ةبارح وأ ةليغ هولتق ءاوس

 لب] ليبسلا ءانبأ لامعتسا زاوج هبفو ٠ فالخ هيفف ىرقلا ىف امأو <« ءارحصلا ىف ةبراحلا كح توبثو « اهنع

 ةماتلا ةفرعملا كلذ ىف برعلاو « فئاقلا لوب لمعلا هيفو « مامإلا نذاب هيلع اسايق هريغ ىفو برشلا ىف ةقدصلا

 ُةيبلا ناک: لاق ستا نع ديت نب ديزي حاملا وبان ريخأ لاق بش اتتد لاق ذآ( - +4
 ملا ضير قدا ىف نأ لقا لل كلي

 |[ FATTY الالة e YYYE لالالا ¢ 1° ¢ ATA »¢ ۲۹£ ع ۸£ : ىف هفارطأ _ ۲۴٤ ثيدحلا ]

 ىف ةالصلا ىف ثيدحلا انهو « ةلمبم هرخأو ةددشملا ةيناتحتلا مث ةيناقوفلا ةانثملاب هنأ مدقت ( حايتلا وأ ) هلو

 اوناك مهنأ ىلع لدف « كلذ نم ولخت ال اهنال : اولاق « اهراعبأو اهلاوبأ ةرابطب لاق نم هب كسم منغلا ضيا م
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 نولصي اونوكي مل مهنأب ب بيجأو « لئاحلا لاتحال كلذب لدتسا نم عزونو « ةسجن نوكتت الف مهتالص ىف اهنورشابي

 ىف نأ باوجلاو 6 0 لا ةدناسم اهنإ لاقي دق نکل < ‹ قن ةداهش اهمال رظن هسفو ¢ ضرألا نود لئاح ىلع

 نا لاقو « ةرخلا ىلع ىلصي ناك هنأ ةشئاع نع حصو 3 مراد ىف ريصح ىلع یلص لم ىنلا نأ سنأ نع نيحيحصلا

 : نع حص دقو « ةرجملا لوأ ىف هنأ ىضتقاف < م رو م دي : مزح

 3 امهريمغو دواد وبأو دحأ هاور ¢ فاظنت و بيطل نأ 03 رودلا ىف دجاسملا ءانبب مما هَل ىنلا نأ ةشئاع

 . دجسملا ءانب دعب اذهو : لاق < LA a ا ل نمو

 نم مسم دنع تباث منغلا ضب ارم ىف ةالصلا ىف هيلي هنذإ نال رظن هيفو « عنملا مث زاوجلا ىضتقي خسنلا نم هاعدا امو

 « لبإلا نطاعم ىف ةالصلا نع ىهنلا اضيأ هيف نكل « ضبارملا ةراهط ىلع ةلالد هيف سيل معن . ةرمس نب رباج ثيدح

 ال ءىثب یہاو نذالا ىف ىنعملا نكل 8 قرفلاب دحأ لقي لو 2 سجنتلا ىلا ىضتقال ةرابطلا نذإلا ىضتقا ولف

 لعأ هللاو . ل نم تقلخ لبالاو ةنجلا باود نم منغلا نأ وهو ةساجنلا الو ةرابطلاب قلعتب

 عاملاو نمّس : ا ىف تاساحنلا ن 3 نم مقي ام سا بح ¥

 لاقو . ةي شر نال اج لقوا خيروأ مط ريقي ملام ءالإ “أال + ٌئيرهتلا لاقو

 نورب ال امف ن نونه ديو اهم نوط ءاملعلا فلس نم اسان ةتكردأ - هريغو ليفلا وحن - ؛ ىنوملا ماظع ىف ُئرهُرلا

eا ا أب الو: مارب رإو ( نراس نا لاقو  

 ريغت اذإ الإ ءاملا سجني ال وأ ءال مأ امہسجنپ له ىأ ( ءاملاو نمسلا ىف تاساجنلا نع عقي ام باب ) هلق

 ( ىرهزلا لاقو ) هلق . ثيدحو رثأ نم بابلا ف فنصملا هدروأ ام عو نم ربظي ىذلا اذهو ؟ هريغ نود

 . ىرهزلا نع ىعازوالا وهو ورمع ىنأ قيرط نم هائعم بلا یورو « هذع سنوي نع هعماج ىف بهو نبا هلصو

 وأ سجن ءیش نم ىأ معط هديغي مل ام هترابطب موكحم وبف « ةلاح لك ىف هلامعتسا ىف رح ال ىأ ( ءاملاب سأب ال) هلق

 هنول الو هر الو همعط كلذ ريغي ال یتح ىذالا نم هبيصي امع ةوق هيف ام لک هنع سنوي ظفلو « نول وأ هنم جر
 ةربعلاف ‹ هفاصوأ دحأ ريغي نأ قالبلل ةعن املا ةوقلاب الإ ريثكلاو ليلقلا نيب قرفي ال هنأ اذه ىضتتمو « رهاط وف

 روهطلا باكى ف ديبع وأ هبقعت دقو « ءاملعلا نم فئاوط هيلا راص اذه ىرهزلا بهذمو « همدعو ريغتلاب هدنع

 لوق رصن اذهلو <« عشبلسم وهو 5 هب ربطتلا هل زوجي هنأ افصو ءال ريغي مو قيربإ ىف لاب نم نأ هنم مزلي هنأب

 نم ةعامج هححصو . تاقث هتاور نكل « هدانسإ ىف عقو فالتخال ىراخبلا هج رخ امإو ‹ نيتلقلاب قي رفتلا

 هب صصخو « اطايتحا زاجحلا برق نم برق سمخم ىعفاشلا هربتعاو ٠ هيلع قفتي ملنيتلقلا رادقم نأ الإ « ةمئآلا

 قأيسو < مثديغو ةعزخ نباو ةعبرآلا هاور حصص ثيدح وهو « ءىث هسجني ال ءاملا ١ اعوف ص سابع نبأ ثيدح

 لهأ تبثي ال ىعفاشلا لاق عوفرم ثيدح هيف درو اذه ىرهزلا لوقو . هدعب ىنلا بابل! ىف اذه ىف لوقلل ديزم

 كثيدحلاو ‹ ةساجنلاب هفاصوأ دحأ ريغت اذإ ءاملا سيجنت ىف ىنعي « افالخ ةلأسملا ىف لعأ ال نكل « هلثم ثيدحلا

 وه ( داح لاقو ) هلق . اضيأ بارطضا هيفو فيعض هدانسإو ةمامأ بأ ثيدح نم هجام نبا هجرخأ هيلا راشملا
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 ناك ءاوس « هتاقالع ءاملا سجني الو اسحن سيل ىأ ( ةتيلا شيرب سأي ال) هلو ٠ وكلا هيقفلا نابلس ىبأ نبا

 وحن ىنوملا ماظع ىف ىرهزلا لاو ) هو . هنع ف درر يعلم هم دو ا
 لادلا ديدشتب ( نونهتليو ) هلو . ريثكشلل نيونتلاو اريثك ىأ ( اسان تكردأ ) لكؤي ال ام ىأ ( هريغو ليفلا

 ركذنسو « هتراهطب نولوسقي اوناك مهنأ ىلع لدي اذ.هو . لادلا ناكسإو هلوأ مض زوخمو « لامتفالا باب نم

 نع ةاورلا شك أ الو هتياور ىف ميهاربإ ىخرسلا ركذي مل ( ميهاربإو نيريس نبا لاقو ) ِهْوَق . ابيرق هيف فالخلا
 هنأ ىلع لدي اذهو « اسأب جاعلا ىف ةراجتلاب ىري ال ناك هنأ ١ ظفلب قازرلا دبع هلصو نيريس نبا رثأو « ىربرفلا
 جاعلاو . تيزلا ىف ةدوهشملا هتصق ليلدب هريرطت نكم ال ىذلا سجنتملا الو سجنلا عيب ريجيال هلال ارهاط هارب ناك

 « اجاع ليفلا بان ريغ ىمسي نأ ليلخلا ركنأ : زارقلا لاتو « اجاع هريغ ىمسي ال : هديس نبا لاق « ليفلا بان وه
 لبذلا جاعلا : ةبيتق نبال اعبت ىباطتملا لاقو . بانل اب هاصصخم زف « ليفلا مظع جاعلا : ىرهوجلاو سراف نبا لاقو
 لاق نكل . امهنيب راغف « لبذ وأ جاع نم راوسلا كسملا : حاحصلا ىف ظن هيفو « ةيرحبلا ءافحلسلا ربظ وهو
 داريا نكل « ليفلا مظع ةرابط ىلع روكذملا رثالا ىف ةجح الف اذه تبث ناف « , اجاع مظع لك ىمست برعلا : ىلاقلا
 ىلع ءانب ليفلا مظع ىف اوفلتخا دقو . ليلخلا لاق ام رابتعا ىلع لدي ليفلا مظع ىف ىرهزلا رثأ بقع هل ىراخبلا

 ىهو ماظعلا يح نم لاق ل ىلاعت هلوقب هل لدّةساو ٠ ىعفاغلا لوألا ىلإ بهذف < ال مأ ةايحلا هلحت له مظعلا نأ
 لاقو ةفينح وبأ ىناثلا ىلا بهذو « ةايحلا هلت ماظعل' نأ ىف رهاظ كا عما ,أ اهأدنأ ىذلا اح لق . . ممر

 ةفينح ىلأ لوق وهو ةيكذتلاب ربطي لوك ألا ريغ نإ هلوق ىلع ءانب ىذ نإ رهاط وه : كلام لاقو « اقلطم ماظعلا ةرابطب

 دوعسم نب ًةبتع نب هللا ذيع 0 ريب نع بام نبا ن ع اف ند ليما انتر - 6

 ا
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 اًلوحامو « اهوقلأ » لاقف ء نمت ىف تط رأت 0 ن كي هلا لوسر نأ ةنوديم نع سابع نا ن

uکنم  

 | هميم 00۳۹ < 05۳۸ ‹ ۲۳7 : ىف هفارطا ۴۰ ثیدحلا ]

 AEE سابع نبا ةلاخ ثراحلا تنب ىه ( ةنوميم نع ) هل ىنأ نبأ وه + ل

 ىف كلام نع ةءريوج و ناطقلا ىح ةيأرر ىف عقم ا ااو ةزك ؟ اس ةزمهم ( ةرأف نع لكس )

 ةياور نم قاسنلا داز ( نمس ىف تطقس ) هل . ريفر ىنطقرادلا هارر « تتفتسا ةنوميم نأ د ثيدحلا اذه

 باهش نبا نع ةنيع نأ ةءاور نم حاب ذلا ىف فاصملا دازو « دماج نمس ىف » كلام نع ىدبم نب نمحرلا دبع

 نمسلا نم ىأ ( افو> امو ) هل . ‹تتاف»

 هللا دبع نب هلا دیبع نع باهش نام امال لو اد لا هللا دبع نب لع اشتم - 6
 لاقف نمت ىف تلق ةرأك نع ع لثس ني بلا ن

Eال أم الام انثادح : نعم لاق . « رخ طاق او امو  eةنوميم نع سابع نا  

 اک قابلا اولكو عيمجا ىأ ( هو>رطاف اهوح امو امرذخ) هلق ٠ زازقلا ىسيع نا وه ( نعم انثدح ( هل

 ا 5-5 ٠

 هنو م نع i ن نع دوعسم ن ةسسهتع نا 0



t€ءوضولا باتك - ۽  

 امنو « قلعم هنإ لاق نم دعبأو « لصتم وهف هللا دبع نب ىلع لوق وه ( نعم لاق ) هلق . ىلوالا ةياورلا هيلع تلد

 ىلا ةراشإلل قايسلا ىف هل هتقفاوم عم  هلبق ىذلا دانسالل ةبسنلاب - لوزنب هثيدح قاسو نعم مالك ىراخبلا دروأ
 ىح نب ىحيك اذكم هنع هركذ نم مهنف « اوفلتخاو هنع أطوملا باحصأ هاورف « هدانسإ ىف كلام ىلع فالتخالا

 pias هريغو بېشآک سابع نبا هيف رکذب مل نم مهنمو « هريغو ىنعقلاك ةنوميم هبف رکذب مل نم مهنمو ؛ هریغو

 الا < دماج و ةظفل منم دحأ ركذي لو 5 بعصم أو ريكب نب ىحيك ةنوميم الو سابع نبا هيف ركذي مل نم

 هاورو <« باش نبا نع ةنييع نب نايفس نع هدنسم ىف ىلايطلا دواد وبأ اهركذ اذکو < یدېف نب نحرلا دبع

 ٤ حيحصلا وهو ةلوميمو سابع نبا هيف اوركذف هدائسإ اودوجو ان ودب ةنييع نبا باحصأ نم ظافحلاو ىديجلا

 نع بيسملا نب ديعس نع رخآ دانسإ باش نبا نع هيف هلو « ادوجم باہش نبا نع رمعم نع قازرلا دبع هاورو
 ء اهملوح امو اهوقلأف ادماج ناك اذإ : لاق « نمسلا ىف عقت ةرأفلا نع مب هللا لوسر لثس » هظفلو ةريره يأ
 ىنأ نبا لاقو . أطخ ىه : هذه رمعم ةباور ىف لاق هنأ ىراخبلا نع ىذمرتلا ىكحو « هوبرقت الف اعئام ناک ناو

 « ناظوفحم اندنع ناقيرطلا : تايرهزلا ىف ىلهذلا لاقو « ةذاش اهنأ ىلا ىذمرتلا راشأو . مهو اهنإ : هيبأ نع متاح

 عم اذه نعم مالك ىراخبلا دارا نيا نبا لكشتسا دقو ٠ ملعأ هللاو : رهشأ ةنوهيم نع سابع نبا قيرط نكل
 رخآ هجو ىل رهظو . هدانسإ ديوجتب درفنی مل ليعامسا نأ هدارم نأب بيجأو < ليعامسإ ةءاورل فلاخم ريغ هنوك

 ةر الو اعنا يكذب رف ارل ىف اهاوز فو اذنكم اطوملا جراح تلو ور لا مع ناو نأ ضو

 هلصي ناك اكلام نآل ءرضي ال فالتخالا اذه نأ ىلا فنصملا راشأف  هقيرط نم هريغو ليعامسالا هجرخأ اذك

 لعأ هللاو . ظافحلا نم هريغ هعبات و ارارم ىسيع نب نعم هنم هعمس دق ةمدقم هنع لصولا ةباورو « ةرات هلسربو ةرات

 قافتالا ربلا دبع نبا لقنو ٠ بئاذلاو دماجلا نيب ةقرفتلا ىلع لادلا رمعم ثيدحب روهجلا ذمخأ : ( ةدئاف)
 « هنم كلذ ريغ ىلا لصي مل اهئازجأ نم اثيش نأ ققحت اذإ هنم امطوح امو تحرط ةتيم هيف تعقو اذإ دماجلا نأ ىلع

 ىرهزلا منم قيرف فلاخو « ةساجنلا ةاقالمب هلك سجني هنأ ىلا ربجلا بهذف ٠ هيف اوفلتخاف عئاملا امأو

 اش نإ سجنتملا وأ سجنلا نمدلاب عافتتالا ةلأسسم كلذكو < حئابذلا باتكى كلذ حاضي] ىنأيسو ؛ ىعازوألاو
 ا ريتعملا نأ فئصملا رايتخا هلبق ىلا راثآلل نمسلا ثيدح ةبسانم : ريدا نبا لاق . ىلاعت هللا

 ملاذإ 21 اوم رع SE اهريغتب ريغتب ال ةتبملا شير ناك الف ٠ تافصلا

 سجنتي ال هنأ ريغتي ملو ةساجنلا هتقال اذإ ءاملا نأ كلذ ىضتقاو « ريغتي

 نع ةريرق ىبأ ن نع ِهّينم نب ما نع تشم انتربخأ لاقل ةليع ان بخ لاق دم نب دحأ شم -

 ولا : 5 رت رف تتمطذإ اهتئيهك ةمايقلا موب نوكست هللا ليبَس ىف ا لک 3 کد 5006

 7 فلا نعام كوع نار
 | ٠٠۴۴ , ۲۸۰۴۳ ىف ءاقرط ۲۴۷ ثيدحلا ]

 هلو كرابملا نا وه هللا دبعو « هب ودرع فورعملا ىزورملا ىسوم بأ نبا ىأ ( دم نب دحآ انئدح) هلق

 ترجع حرج لك ىأ؛ ماللا حتفو فاكلا ناكسإو هلوأ ضب ( هملكي ) ماللا ناكساو فاكلا حتفب ( ملكلك )



 E ۲۳۸۵ ۲۳۷ ثیدحلا

 جرعألا قيرط نم داهجلا ىف دازو « هللا ليبس ريغ ىف تاحارج لا نم للسملا بيصي ام جرخم دبق ( هللا ليبس ف ) هلو

 ` نوكقت ) هلق . هتين تصلح نمل لصع امثإ كلذ نأ ىلا ةراشا هيفو « هليبس ىف ملكي نع, لعأ هللاو » ةريره ىبأ نع
 .. ةبلك لك د ىربرفلا نع ىزورملا ديز ىنأ نع ىسباقلا ةباور هوب و « ةحارجلا ةدارإل انئؤم ريمضلا داعأ ( اهتتيبك

 ٠ . رجفتت هلصأ ذا لوألا . ءاتلا فذحو ةددشملا مج لا حتفب ( رجفت ) هلق . ركاسع نبا ةياور ىف وه اذكو « اهملكي

 أ ورم اا ولا فلا نك رمل ءارلا نوكسو ةلمهملا حتفب ( فرعلاو ) هلو

 مث نمو « اضيأ هتليضفل ارابظإ فقوملا لهأ ىف رشتنت نأ ةيطلا هتحتار ةدئافو « هلعفب هملاظ ىلعو هلضفب هبحاصل

 اذه : ىليعامسالا لاقف ٠ بابلا اذه ىف ثيدحلا اذهل فنصملا داربإ لكشتسا دقو . ةكرعملا ىف ديبشلا لسغ عرشي مل

 دوصقم نأب بيجأو . هللا ليبس ىف نومطملا لضف ىف درو امنو « هتساحي الو مدلا ةراهط ىف لخدي ال ثيدحلا

 لدبت نأ لع تالا اذهب لدتساف « ريغتي ملام ةاقاللا درجم سجنتي ال ءاملا نأ ىف هبهذم ديك أت هدأ رباب فنصملا

 ةفص ريخآ كلذكف حاملا ىلا مذلا نم هجرخأ ةبيطلا ةحنارلاب مدلا ةفص ريغآ نأ اكف « فوصوملا ىف رثؤي ةفصلا

 ريغتلاب سيجنتلا راصحمنا تابثإ ضرفلا نأب بقعتو . ةساجنلا ىلا ةراهطلا ةفص نع هجرخم ةساجنلاب ريغت اذإ ءاملا

 او . عازنملا عضوم وهو هب الإ لصح ال هنأ ال « قافو وهو ريغتلاب لصحب سيجنتلا نأ ىلع لدي ركذ امو

 ةلاحلا نع ريغت الف « دقعنا امد هنوكنل هتساجنب لوقي نم ىلع ادر كسملا ةراهط نيب نأ ىراخبلا دوصقم : مهضعب

 نم لقتناو لحلا هيلع لخد كسملا ةحنار بيط ىهو ةحودمملا ةلاحلا ىلا ةحتارلا حبقو مزلا ىهو مدلا نم ةهوركمملا

 وه ةبيطلا ةحتارلا ىلا مدلا لاقتنا نأ هدارم : ديشر نبا لاقو . تلاخت اذإ ةرنلاك « ةراهطلا ةلاح ىلا ةساجنلا ةلاح

 معطلا امهو نيسفصو ىلع ةحنارلا وهو دحاو فصو بيلغت اذه نم لصخ ٠ حدملا ةلاح ىلا مذلا ةلاح نم هلقن ىذلا

 راشأ هنأكو « ناقابلا نافصولا هعبت داسف وأ حالصب ةثالثلا فاصوألا دحأ ريغت ىتم هنأ هنم طبنتسيف « نوللاو

 نأ نكميو : لاق « نافصو عمتجم ىح رثؤي ال دحاولا فصولا ريغت نأ هريغو ةعيبر نع لقت ام در ىلا كلذ

 ريسغت عم مدلا مسا نع لقتني مل مدلا نأ اك < ءاملا مسا هبلسي ال بيط ءىثب هحر ريغت اذإ ءاملا نأ ىلع هب لدتسب
 . همالك ها . عبا عملا سلا ىلع انقاو مسالا اداف « جيرلا ريغت عم امد هامس دق هنال كسملا ةحتار ىلا هتحنار

 هنأ حالص ىلا اهنم ةدحاو ةفص تريغت مث ةدساف ةثالثلا هفاصو أ تناك اذإ ءاملا نأ هنم مزاي هنأ لوألا ىلع دريو

 ةفصب افوصوم نوكي ال نأ ءاملا مسا بلسي مل هنوك نم مؤلي ال هنأ ىناثلا یلعو . ل

 لقتنا ال مدلا نإ لاق نم لوق لقن امل ديعلا قيقد نبا لاقو . لعأ هللاو هيلع ءاملا مسا ءاقب عسم هلامعتسا نم علمت

 كسملا محم هل كح ىح هتحتار ريغتل بيطلا ىلا ةراذقلا كح نمو ةراهطلا ىلا تانيا جس سب ار م

 هفلكت عم فيعض اذه : لاق « ةساجنلا ىلا ةراهطلا نم هتحنار ريغتب لقتني ءاملا كلذكف « ديهشلل بيطلاب و

 مئادلا ءالا ىف لوبلابيسسإب - ۸

 جرعألا زهره نب نڃرا دع نأ ارا e لاق نايا دبأ انعم - — ۴۸ مرر
 تو رع

 | عملا: ىف فارطأ ۲۳۸ ثيدحلا  o °F 4 VAAY ¢ IYE < FEA °7 ¢ ۸71الزخم ]

 ىرابلا جف # ١ جو64 ب م



 ءوضولا باتك - ۽ ۳6

 « هيف "ليتني مث ىرجي ال ىذلا ملادلا ءالا یف کدحآ لویی ال » لاق هداتسإيو - ۹
 لف ءاوملا ىف هيحانج فص اذإ ام ودت رئاطلا مود لاقي ٠ نكاسلا ىأ ( مئادلا ءاملا ف لوبلا باب ) هلو

 هقفاوو بيعش هاور اذك ( جرعالا ) هلق . ىنعملاب یهو « مئادلا ءاملا ىف اولوبت ال باب د ليصألا ةياور فو « امهكرحب
 هنع ةنييع نبا باحصأ رثكأ هاورو « ليعامسالا هجرخأ اذكو « دانزلا بأ نع هنع ىعفاشلا هاور ايف ةنييع نبا
 دحأ هجرخأ اذكو « قاسنلا هجرخأ هج ولا اذه نمو ؛ ةريره ىفأ نع هيبأ نع نامع ىلأ نب ىسوم نع دانزلا ىلأ نع

 اعم ناقيرطلاو « هيبأ نع دانزلا ىبأ نب نحرلا دبع قيرط نم ىواحطلاو « دائزلا ىنأ نع ىروثلا قير نم
 (نوةباسلا نورخألا نحن ) هل . هيلا ريشنس اک فلتخم نل ا قايس ىف امهظفلو « ناخیش هيف دانزلا ىبالو « ناحيحص

 كلذ عمس ةريره وبأ نوكي نأ لمتح : لاطب نبا لاقف « دوصقملا ثيدحلا ىلع ةلجا هذه ميدقت ىف ةمكحلا ىف فلتخا
 ىنأ نم امهعمس هنآل كلذ لعق مامه نوكي نأ لمتحتو « اعيمج امہ ثدخ دحاو قسن ىف ہدعب ام عم لب ىنلا نم

 اثيدح ناك ول هناف « بقعتم وهو « لوألاب نيتلا نبا مزج : تلق . ةمجرتلل ةبسانم ثيدحلا ىف سيلف الإو ةريره

 ىف روهشم ثيدح نم فرط « نوقباسلا نورخألا نح » هلوقف اضيأو « هدانسابو هلوقب فنصملا هلصف امادحاو
 اضيأو . همايت نتملا قاسل هاعدا ام ىراخبلا ىعار ولف « ىلاعت هللا ءاش نإ كانه هيلع مالكلا أيس ةعمللا موي ركذ

 نورخألا نحن » هلوأ ىف اهنم قيرط ىف سيلو <« ةمثآلا نيواود ىف ةريره ىنأ نع ةددعتم قرطب ىورم بابلا ثيدخ
 نبا لوقو . ةلجلا هذه نود ىراخبلا خيش نا.هلا بأ قيرط نم جرختسملا ىف يعن وبأ هجرخأ دقو « , نوقباسلا
 ىف سيل هنإ هلوقو . دانسإلا اذه ىف ركذ مام سيلو . ةعامج هيلع هعبت « مهو مامه نوكي نأ لمستحيو : لاطب

 ىراخبلا نأ باوصلاو « هركذنس اك ةبسانم امبنيب ىدب أف فلكس هريغ ناك ناو « حيحص ةمجرتلل ةبسانم ثيدحلا
 ثيدح ىف علص اک « ادوصقم هبقاب نكي مل نإو هنم ةبولطملا ةلالدلا عضوم هنمضتل ةلمج هعمس اک ءىشلا ركذي بلاغلا ىف ٠

 ىف اذه وحن كلامل عقو دقو . ةريثك هباتك ىف كلذ ةلثمأو « دابجلا ىف هنايب ىنأيس اك ةاشلا ءارش ىف قرابلا ةورع

 ول » اهرخآو « كوش نصغب لجر س د اهلوأ دحاو دنسب انوتم ةمتعااو حبصلا ةالص باب ىف جرخأ ذإ أطوملا
 ىذلا هجولا ىلع اهادأ هنكل ريخألا ثيدحلا الإ اهنم هضرغ سيلو « ًاوبح ولو امهوتال ةمتعلاو حبصلا ىف ام نوبل عي
 لاقو . الصأ بابلاب اهم لوالل قلعت الو « اهلي وأت ىف نوبعتي لابجلا ىرت : سيقلا ىف ىبرعلا نبا لاق . هعمس

 ءاعولا نال « اهنم جرخ نم لوأو ضرألا ىف ممألا نم نفدي نم رخآ ةمآلا هذه نأ .امهننب ةبسانملا هجو : هريغ

 ءاضعأ فداصي ام لوأ لوبلا نم هيف عقب ام رخآ لك ارلا ءاملا كلذكف < هنم جرخ ام لوأ هيف عضوي ام .خأ

 « نامزلا ىف اوقبس نإو ليئارسا ىنب نأ ةبسانملا هجو : ليقو . هيف ام ىنخ الو . كلذ بنتحي نأ ىغبنيف « روطتملا
 ىنب ناب بقعتو . هنوبنتحي ال اوناك مهلعلف « هيف لوبلا عقو اذإ دكارلا ءاملا بانتجاب مهتقبس ةمالا هذه نکل
 نظي فيكف « هضرق مدحأ دلج تباصأ اذإ ةساجنلا تناك ثيح ةساجنلا بانتجا ىف ةغلابم دشأ اوناك ليئارسإ
 ىف ىراخبلل عقو دقو . ىلوأ هانررق امو . روكذملا لاتحالا عفر مزلتسي ال داعبتسا وهو ؟ اذه ىف لهاستلا مهب

 نورخآلا نحن » هلوقب اضيأ هردص اذه لثم ةريره ىنأ نع مامه قيرط نم هدرؤأ ثيدح ىف - ريبعتلا باك

 ىبأ ةخسأ نأ رهاظلاو . فلكدلا نم اهف ام عم ةروكذملا ةبسانملا هيف اتي الو . هدانسايو : لاق « نوقباسلا
 , ىرخآلا ىف وهو الإ هذه ف دجوي ثيدح لق اذهلو . هنع مامه نع رمعم ةخسنك ةر ره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا
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 ««نوقباسلا نورخألا نحن ١» ثيدح امهنم ةخسن لك ءادتبأو الاغ ناخيشلا جرخأ ةريثك ثيداحأ ىلع اتلمتشا دقو

 ثيدسح لك ىف لوقيف ىرخأ اقيرط مامه ةخسف ىف لسم كلسو « امهنم لك نم هجرخأ ابف ىراخبلا هب ردص اذبلف
 . ريشي هدير, ىذلا ثيدحلا ركذيف « هلي هللا لوسر لاقو اهنم ثيداحأ ركذف < للي هللا لوسر لاق : اهنم هجرخأ

 « هانمل حاضياو مئادلل ريسفت وه ليق ( ىرحب ال ىذلا ) هلق . للعأ هاو اهلوأ ال ةخسنلا ءانثأ نم هنأ ىلا كلذب
 نك اس ةروصلا ثيح نم راج هنآلل مئادلا ءاملا نع هب زرتحا ليقو « كريلاكهضعب ىرجم دكار نع هب زرتحا ليقو

 اهيف ءاج ثيح اهلا ةراشالا تمدقت ىلا ةربره ىبأ نع ناثع ىنأ ةياور ىف ديقلا اذه ركذي مل اذهطو « ىنعملا ثيح نم

 دادضالا فورح نم مئادلا : ىرابنالا نبا لاقو « ربأج ثيدح نم لسم هجرخأ اذكو « مئادلا لدب ء دكارلا د ظفلب

 ىنعم دح ال ةصصخم ةفص « ىرجيالىذلا » هلوقف اذه ىلعو « راود ىأ ماود سأر لا باصأ هنمو « رئادلاو نكاسلا لاقي

 )ەلۋ هل عبن ال ىذلا دك ارلاو عبن هل ىذلا مثادلا نكل « ىراجلل نالباقم دكارلاو مئادلا ليقو « كرتشملا

 ‹ ةيهانلا الب عضوملا مورجم هلال نلوبي ىلع افظع مزجلا زوج : كلام نبا لاقو « روبشملا ىلع ماللا مضب ( لستغي

 ىواستي ذئنيخ ‹ نلستغي ال مث لاقل یہا دارأ ول : لاقف ىطرقلا كلذ عنمو . نونلاب هديكوتل حتفلا ىلع ىنب هنكلو

 ل هنأ ىلع لدي كلذ نع هلودعف : لاق . ءاملا وهو دحاو ءىش هيلع ادراوت ىذلا لحما نآل امهنع ىلا ىف نارمألا
 للي هلوقب هلثمو . هلامعتسا هيلع عنتميف هيلا جاتحي دق هيف لاب اذإ هنأ ىنعملاو « لاحلا لآم ىلع هبن لب « فطعلا درب

 هلال برضلا نع ىبلا دارملا نال < مزجلاب دحأ هورب مل هناف « ابعجاضي مث ةمألا برض هتأ أ كدحأ نبرضي ال د

 ىفو . اهعجاضي وه مث ظفللا ريدقتو . هدوصقم هل لصح الف اهلا هتءاسال عنتمتف اهتعجاضم ىلا هلاح لآم ىف جاتحم

 « دکوم ريغ رخآ ىهن هيلع فطعي ال نأ یہنلا ديك أت نم مزاي ال هنأب بقعتو « هنم لستغي وه مث » بابلا ثيدح
 « مث دعب نأ رمضت ال ذإ « بصنلا زوجي الو : ىطرقلا لاق . رخآلل سيل ىنعم امهدحأ ىف ديكأتلل نوكي نأ لاتحال
 نود نيرملا نيب عملا هنع ىبنملا نوكي نأ ىضتقي كلذ ناب ىوونلا هبقمتو « واولا كح مث ءاطعاب كلام نبا هزاجأو
 نع ىبنلا ذخؤيف « دحاو ظفل ةددعتملا ماكحألا ىلع لدي نأ مرلي ال هنأب ديعلا قيقد نبا هفعضو « امهدحا دارفإ

 ام وهو : تلق . رخآ ثيدح نم دارفإلا نع ىلا ذخؤيو « بصنلا ةياور تقبث نإ ثيدحلا اذه نم امهنيب عملا

 بئاسلا بأ قيرط نم هدنعو «« دكارلا ءاملا ىف لوبلا نع یہن » هنأ تلم ىنلا نع رباج ثيدح نم سم هاور

 ثيدح ىف امهنع ىهنلا 20 دواد وبأ یورو « بنج وهو مئادلا ءالا ق ج ستيل , ظفلب ةريره ىلأ نع

 ءاملا سيحنت ىلع ةيفنحلا ضعب هب لدتساو « ةبانجلا نم هيف لستغي الو مئادلا ءاملا ىف كدحأ نلوبي ال » هظفلو دحاو
 . امهيف ةساجنلا ىلع لديف ميرحتلل وهو اعم امهنع ىه دقو « لاستغالا كلذكف ءاملا سجني لوبلا نآل « لمعتسملا
 « هسجني الل لوبلا نع ىهنلا نوكيف « ةيوستلا مزاي الف اهميلست ريدقت ىلعو « ةفيعض ىهو نارتقا ةلالد اهنأب درو

 . ؟ ةريره ايأ اي لعفي فيك » سم ةياور ىف هلوق احوضو كلذ ديزيو ٠ ةيروبطلا هبلسي الثل هيف لاستغالا نعو

 « هب عافتتالا ريغلا ىلع عنتميف المعتسم ريصي الل هيف سامغنالا نم عنملا نأ ىلع لدف « الوانت هلوانتي : لاق

 ةلدألا تمدقت دقو < روبط ريغ لمعتسملا نأ ىلع ةلدآلا ىوقأ نم اذهو . هريغ نم باطخلا دراو لعأ ىباحصلاو

 نابح نبآو : ضايرلا ةطوطخ ىف (1)
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 « ةلبانحلا ضعبل افالخ هريغو ىدألا لوب نيب روكذملا كسلا ىف ىرحي ال ىذلا ءاملا ىف قرف الو « هتراهط ىلع
 لمهأ دنع ليلقلا ءاملا ىلع لوم هلك اذهو « ةيرهاظلل افالخ هيف هبصي مث ءانإ ىف لوبي وأ ءاملا ف لوبي نأ نيب الو

 لصفلا نكل ٠ ىوق وهو ٠ همدعو ريغتلا الإ ريشعي ال نم لوق مدقت دقو «.ليلقلا دح ىف مهفالتخا ىلع معلا
 ىف ةلقلا نأب هب لوقلا نع رذتعا هنكل كاذب ةيفنحلا نم ىواحطلا فرتعا دقو « هيف ثيدحلا ةحصل ىرقأ نيتلقلاب
 نبا هاوقرو « هب لمعي الف الم نوكيف امهريدقت ثيدحلا نم تبثي ملو « ةرجلاك ةديغصلاو ةريبكلا ىلع قلطت فرعلا
 ل ةريغصلا دارأ ول ذإ « ةريبكلا ةلقلا دارملا :. مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاقف امهريغ هل لدتسا نكل ٠ ديعلا قيقد
 نأ رهاظلاو . زاجحلا لهأ دنع فرعلا ىلا ةريبكلا ىف عجريو « ةريبك ةدحاو ردق نيتريغصلا ناف . ددعلا ركذل جتحي
 ىئتاف « نومهفي ام الإ ةباحصلا بطاخ ام هنأب طيح ملعلاو « ةعسوتلا ليبس ىلع امهديدحن كرت مالسلا هيلع عراشلا
 ثدح مث , رذنملا نبا اهاكسح لاوقأ ةعست ىلع امهرادقم ىف فلسلا نيب فلخلا عقو ديدحتلا مدعل نكل « لامجالا
 وهو ريغتي ال اف هءزنتلا لع ىهنلا لمح هنأ كلام نع لقنو . اضيأ هيف فلتخاو « لاطرالاب امهديدحت كلذ دعب
 سيجنت ىلا ىضفي هلال ةعيرذلا دس ةدعات ىلع اقلطم ميرحتلا ىلع هلح نكمي : ىطرقلا لاتو « ريثكلا ىف نيفابلا لوق
 نم لسم اذكو « « هنم لستغي مث » دانرلا ىبأ نع ةنييع نبا ةياور نو . انه اذك ( هيف لسقغب مث ) هلو ٠ ءاملا

 ةياورلا نأ هبجوو « ديعلا قيقد نبا هلاق طابنتسالاب اكحو صنلاب اكح ديفي نيظفللا نم لكو « نيريس نبا قيرط
 « كلذ سكعب « هنم » ظفلب ةباورلاو « طابنتسالاب لوانتلا عدم ىلع و صنلاب سامغنالا عنم ىلع لدن « هيف » ظفلب

 لعآ هللا و . ةساجنلا ةتالع سجني ءاملا نأ ىلع ىنبم هلكو

 هتالص هيلع دفن | ةفيج وأ ةد ملا رهظ ىل ینا أ اذإ باپ - ۹

 اذإ : ةىبعشلاو بيس نبا لاقو . هتالص ىف ىضَمو ا مد هب و ىف ىأر اذإ رع "نبا ناکو

 ديمي ال هتقو ىف ءالا ةلردأ مث لصق مميت وأ قلبا ريتل وأ ةبانج وأ مد بو فو للص
 . ةحئار اهل ةتيم ىأ ( ةفيج وأ ) سجن ءىش ىأ ةمجعملا لاذلا حتفب ( رذق ىلصملا ربظ ىلع قلأ اذا باب ) هلق

 ةساجنلا بانتجا نأ ىلا بهذ نم لوق ىلع اقلطم ةحصلا لمتحمو « ىدامتو كاذب ملعي مل اذإ ام هلع ( دسفت ل) هلو
 هيلعو ‹ فنصملا ليم هيلاو « أرطي ام نود ءادتبالا ىف كلذ عنم ىلا بهذ نم لوق ىلبعو « ضرفب سيل ةالصلا ىف

 نع ثيدحلا مدقت دقو « هامر نم ىرب ءامدلا هنم تلاس نأ دعب ةالصلا ىف رمتسا ىذلا ىنأحصلا عسينص جرختي
 نم ةبيش ىنأ نبا هلصو رثآلا اذه ( رمع نبا ناكو ) هلق نيجرخلا نم الإ ءوضولا ري مل نم باب ىف كاذب رباج

 مل نإ و  هعضو هعضي نأ عاطتساف امد هو ىف ىأرف ةالصلا ىف ناك اذإ ناك » هنأ هنع عفان نع نانس نب درب قيرط

 ءادتبالا نيب ةقرفتلا ىري ناك هنأ ىضتقي وهو « ححح هدانساو . « ىلص ناك ام ىلع ىننيف « ءاج مث هلسغف جرخ عطتسي

 ديعي : دمحأو ىعفاشلا لاقو < روث أو قحإو ىعازوالاو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج لوق وهو , ماودلاو

 هنأ ديعس بأ ثيدح نيلواللل لدتساو « لوطي ثح هيفو « ءاضق الف جرخ ناف تقولاب كلام اهديقو « ةالصلا
 . ةع زخ نبا هحمصسو دواد وبأو دحأ هجرخأ «ارذق امف نأ قكريخأ ليربج نإ » لاق مث ةالصلا ىف هيلعن علخ قب
 . ةيعفاشلا نم ةعامج رايتخا وهو . ةداعإ ثيدحلا يف ركذي لو کاملا هجرخأ دوعسم نبأ ثیدح نم دهاش هلو
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 اذك ( ىعشلاو بيسملا نبا لاقو ) هلق ٠ ىلاعت هتلا ءاش نإ ةالصلا بايك ىف ىأتف ىضم ام ىلع ءانبلا ةلأسم امأو
 لك ةدارإ ىلسع « ىلص اذإ » هلوق دارفاف ةظوفحم تناك ناف « ناكو ه ىسخرسلاو ىلمتسللو « باوصلا وهو رثكالل
 ام ةلبقلا ةلأسمب و « ىنملا ةساجنب لوقي نم دنع ةبانجلا اذكو « ىلصملا لع ريغب ناكاذإ ام مدلا ةلأسمب دارملاو « امهنم
 راثالا قابس نم رهاظ كلذ لكو « ءابلل دجاو ريغ ناك اذإ ام مميتلا ةلأسمبو 5 أطخلا نيبت مث داهتجا نع ناک اذإ

 ةحيمص دي اسأب ةبيش ىلأ ناو روصنم نب ديعسو قازرلا دبع اهبلصو دقو . نبروكذملا نييعباتلا نع ةروكذملا ةعبرالا

 لوق ةداعإلا بوجو مدعف مميتلا ةلأسم امأو « مدلا ةلأسم ىلا ةراشالا تمدقت دقو « قيلعتلا قيلعتىف اهتحضوأ ةقرفم
 ةداعإلا بوجو ىلا  لوحكمو نيريس نباو ءاطع مهنم - نيعبانلا نم عمج بهذو « فلسلا رثكأو ةعبرألا ةمآلا
 لاقو « اضيأ رثك الا لوق وهو « ديعي ال : ميدقلا ىف ىعفاشلاو ةث ةثالثلا لاقف ةلبقلا ىف أطخلا نايب ةلأسم امأو « اقلطم
 هيبأ نع ةعيب ر نب سماع نب هللا دبع قيرط نم ىذمرثلا هجرخأ ثيدحب نيلوالل لدتساو « ةداعإلا بحجب : ديدجلا ىف

 نأ ديدجلا دنتسم : ىبرعلا نبا لاقو « تبشي هجو نم ىورب ال : ليقملا لاقو « هريغ هفعض نكل « نسح لاقو
 ضقني الف اهريغ ىف امأو « كم الإ ةلأسملا هذه ىف مي ال اذهو : لاق . هفالخي صنلا دجو اذإ لطبب دهتجلا أطخ
 ىوقلا نظلا ىلإ أطخلا نيقب نم لاقنت ا وهف أطخلا نقيت اذإ اف ةركوصم ةلأسملا هذه ناب بيجأو . دابتجالاب داهتجالا
 لعأ هللاو . داهتجاب داهتجا ضقن هيف سيلف
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 : لاق للا دبع نع نوسيَم ن درع نع قاح ہہ ىلأ نع ةبعش نع ىلأ ىنربخأ لاق نادبع شرو - ۰
 و ق ارا انثدح لاق د ا نا E ع ل هلا لوسر انب

 لص ناک هلل وبلا نأ ا دودسم نب هللا دبع نأ نومي ”نب رت ع ىنث دح لاق قاحسإ ىبأ نع هيبأ ن ۾

 ا 3 مكي ضم مف تم لاق ْذِإ رواج هل 0

 ن ورېظ لع ”هكضو إب ءىبلا دجتس اذإ ىتح رظتف ؛ هب ءا موقلا قشأ ثبت ف . جس اذإ وغ ری

 ق وسو یخ لکم ليو نوكحضي اولَعْ لاق. e 2 ىش الرا او

 « شرق كيلع < ملا » هّسأر عفَرف « درهظ نع ثخ رظف ةمطاف ”هناءاج تح ءهَسأر مهرب ال دجاس

 ی 2 ا رجلا كلذ ىف ةوعدلا نأ ثور , اوناكو: لاق . معيلع تكا تام ثالث

 ةبقعو « فلخ نب ٌةّيمأو « دبتع نب ديلؤلاو « ١ ةعيبر رن ةبيشو ؛ عير نب ةبتعب كيلعو « لج ىلأب كيلع ملا »

 'ىعرص لكي هلا لوسر دع نيذلا تيأر دقل « هديب , ىش ىذلا وف : لاق . طحن رف جاسا دعو « طيس أ نا

 رب بيق « بیلقلا یف

 1e ¢ AE 4 IAQ] ¢ و942 م١ : ىف فارطأ - ۲٤۰ ثيدحلا ]

 « ناّمع نب هللا دبع وه نادبع انثدح : لاقف هنع ةيرجلا رخاوأ ف فنصملا هداعأ ( نادبع انثدح ) هلق
 مسهاربا ىف نال اهل ةبوقت نادبع هباور اهئرق امنو ٠ ناثع نب دمحأ ةياورل انه ظفللا نأ كانه هقايس نم انفرعو
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 هلو ‹ ىراخبلا خويش راغص نم وهو « وكلا ىدوآلا مکح نب ناهثع نبا وه روكذملا دحأو « الاقم فسوي نبا
 هدانسإ لاجرو « قحإ ىبأ نع اص نب ىلع نع دلخم نب دلاخ نع هنع ىئاسنلا هجرخأ رخآ دانسإ ثيدحلا اذه ىف
 حيرصتلا هتباور تدافأو « قس هنبا نبا وه هنع ىوارلا فسويو « ىعيبسلا وه قح] وبأو « نويفوك اعيج

 « دوعسم نبا هناب هللا دبع اضيأ تنيعو « هللا دبع نع ورمعلو « نوميم نب وربع نع قح] ىبأل ثيدحتلاب

 ريغ وهو « ةفوكلا لزن مث 2 هدي لد هلل ىنلا دبع ىف لسأ ¢ مرضخ ريبك ىعإات یدوآلا وه نوميم نب ورمعو

 « اذه قحإ ىبأ دانساب الإ كلي ىنلا نع ىوري ال ثيدحلا اذهو . ابيرق مدقت ىذلا ىرزجلا نوميم نب ورم

 ىبأ نب ايركذ ةياور نم لسمو « ريهزو ليئارس] قيرط نم اضيأ ىراخبلاو « ىروثلا قيرط نم ناخيشلا هاور دقو
 لوسر انيب ) هل « ىلاعت هللا نإ انيبم دئاوفلا نم مهتاياور فالتخا ىف ام ركذنسو . قحا ىبأ نع ملکو « ةدئاز
 sS هلوحو » روكذملا نادبع ةياور نم هتيقب ( دجاس لي هللا

 مهلع وغدملا ةعبسلا م ( هل باحعأو لبج وبأو ) هلو ٠ هللا دبع نع ىن مشكلا ةءاور ىف ( هللا دبع نأ ) هل

 ةباور نم سم هام < لبج وبأ وه ( مهضعب لات ذإ ) هلو < قحإ ىبأ نع ملجألا قيرط نم رازبلا هنيب « دعب

 حتفب وهو« عطقي ىأ رزجب ام لبإلا نم روزجلاو ‹ « سمالاب روزج ترحب دقو » هيف دازو ةروكذملا ايركذ
 « ةميشملاف تايمدألا نم امأو مئاهيلا نم كلذ امه لاقي دلولا اهيف نوكي ىلا ةدلجلا ىه ةلمبملا حتفب روصقم ىلسلاو « ميجلا
 اهمدو اهثرف ىلا دمعيف » ليئارسإ ةياور ىفداز ( هعضيف ) هلو ٠ ىلس اضيأ نيف لاقي هنأ ملا بحاص ىحو

 هيفف ريكلتلاب « موق قشأ » ىسخرسلاو ىنيمشكللو ( موقلا قشأ ثعبناف ) هلق . ءدجسي ىتح هلع مث اهالسو
 ةبقع وهو « دعب هررقنس اک طقف ماوقالا كل وأ ىلا ةبسنلاب انه ءاقشلا نآل ٠ لوألا ىضتقب ماقملا نكل « ةغلابم
 قاس دقو . ءادتبا كلذ لسعف هنأ موي راصتخا فنصملا دنع هقايس ىفو « ةبعش هام ارغصم نيتلمم طيعم بأ نبا
 . هربظ ىلع هفذقف ظيعم ىنأ نب ةبقع ءا : هيف لاقو هذه فسوي ةياور وحن ةبعش نع هدنسم ىف ىملايطلا دواد وبأ
 « مرش فك ىف ىنغأ ال ىأ « حمص امهانعمو « « ريغأ ال , لمتسملاو ىنيمشكللو ‹ ثك الل اذك ( ىنغأ ال) هلق
 ناكسإلا ىكحو لاق ٠ ةوقلا نونلا حتفب ةعنملا : ىوونلا لاق ( ةعنم ىل تناك ول ) هل . مولعف نم اًديش ريغأ ال وأ
 ا ل م ا لاق نونلا نوكسب ىطرقلا مزجو . فيعض وهو

 ل هلال كلذ لاق امو : لاق ىوونلا دمتعم وهو قطنملا حالصإ بحاص كلذ نکو درفلا ل قاكسالا قورملاو

 نع هتحرطل : هريدقت فذح مالكلا فو . ارافك كاذ ذإ هؤافلح ناكو افيلح ايلذه هنوكل « ةريشع کم هل نكي
 لیمو ) هلق . « منم  فاخأ ىأ - بهرأ انأف د رازيللو « ايركذ ةياود ىف اسم هب حرصو « ړل هللا لوسر
 نأ لمتحيو « اكبت ةراشإلاب ضعب ىلا كلذ لعف بسني مهضعب نأ دارملاو « ةلاحإلا نم ةلمهملاب انه اذدك ( مهضعب

 نم ملسملو « رطبلاو حرملا نم ضعب ىلع مهضعب بث ىأ « هتباد رهظ ىلع بنو اذإ حتفلاب ليح لاح نم نوكي
 تنب ىه ( ةمطاف ) هلق . ليئارسإ ةباور نم فنصللل اذكو + كلحشلا ةرثك نم ئأ ماب « لیمو » ايركذ ةياور

 انک ( هتحرطف ) ےل . « ادجاس ےب ىنلا تبث و ؛ ىعست تلبقأف « ةيريوج یهو ه ليئارسإ داز « ړل هللا لوسر

 الع اودري ملف » رازبلا داز « مهمتشت مهلع تلبقاو » ليئارسإ داز « لوعفملا فذحب ىنيمشكللو « رثكألل
 : لاق مث هيلع ىنثاو هلا دمخ د قحإ ىلأ نع ةسينأ ىلأ نب ديز ةءاور نم رازبلا داز ( هسأر عفرف ) هل . « ائيش



 سب سس ذل ا سلا وا 11 كثيدحلا
 0 ( لاق ثار هلق . دذ وع اهأ و فلوق رق رازبلا لاق « مهللا دعب امأ
 ١ : لاق هتالص ىضق املف ؛ هدوج ماع دنع هعفر نک 6ا أد عرف رازبلا دنع حلج الا ةباور ىف ‹ كلذك
 بيكا رف قر و نکلا « ةالصلا جراخ عقو روكذملا ءاعدلا أ فاعلا « هوحن ىاسنلاو لسملو
 رافكلا دارملاو « شيرق كالهإب ىأ ( شرق كدع )هنت . نيخرشلا دنع قحح] فأ نع ريهز ةبآور نم تي
 «اددعال اظفل هتياور ىف ليئارسإ هررك ( تارم ثالث ) هلق . صوصخلا هب دب رأ ماع ومف « مهنم یھ نموا مهنم
 نم لسمو ( ( مساع ىشف وشف ) هلق . «اثالث لأس لأس 'ذاو « امثال: اعد اعد 'ذإ ناکو د ايركز ةباور ىف سم دازو
 انتياور ىف هلوأ حتفب ( نوري اوناکو ) هلو . « هتوعد اواخر كح كحضلا مهنع بهذ هت وص اوعمس ابلف ١ ايركذ ةياور
 نم معن ىنأ جرختسم ىف عقوو . كم دابلاب دارملاو ٠ نونظي ىأ مخل |: اهريغ ىفو « نودقتعي ىأ ىأرلا نم
 نأ نكميو « تام ثالث ه هلوق هبساني و « دلبلا كلذ ىف د هلوق لدن ا أ ىذلا هجولا

 ىف ( لج ىأب ) هلق ٠ لمجأ نم لصف ىن ى مثول 8 مق انلا هيلع ھارا ! ةعب رش نم مهدنع ىق: ام ام كلذ نوك

 دلو وه ( تع نب ديلولاو ) لق م ةائيكو هام هلعنف 3 لبج ىنأ مسا رهو ماشه الر رمعل ليئ:رسإ ةءاور

 نم ملسم دنع كل E اهدعل ةلمبم نبعب هلأ ىف ت تاراو هرلأ فلتخ ملو . لبج ىنأ دعب روكذملا

 ليعاعإلا ا مسمع نع ىوار 8 امس ن ر أ هيلع هک ميدف موو ھر ٠ ةانثملا لد فاقلأب ايركذ ةءاود

٠. 
 .8 0

 دقو « ةيعش كش ءفاخ سس ىلأ وأ و ةيعش داو ور : فخ نا ةيمأو ر هلو . باوا ع ماس ج عيت قار رط نم
 31 ىنأ 0 كانه هدنع عفر نکل 2 ةيمأ جحا : : لو هاج أ 2 ىدو وما 3 ر بقع هي 8 فالتخالا !افنصملا رکذ 0 . 01 « ا "1 ۴ يف 5 ١٠ه ٠
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 5 رد اأ a ءزاغملا 5 7 6-0 لتق ام هما ا ردب لواةملا ن ا یزاغلا باععأ ٠  eهاخأ
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 : تلق . نودميم نب ورع وأ دوعسم نبأ « هظفح مفد لعافو و 2و ءاسمه نا وا مل o a :امركلا لاق

 وبأ « هظفح مف » لسعاف نأ لع !١ لدي ام لسم دنع ی ىدا ا

 هركذت دق قحا ابأ نأ ىلع: نومره نب ورع دع غافي اذه ا تيسل و نګ إ وبأ لاق ه هظفل و قعإ

 ةناتحتلا ءايلاب اهريغ ىفو « عمجلل ىهو نونلاب انقيازور ىف عنو ( هظفحن مف عباسلا دعو ) هلق ٠ ىلاعت هللا ءاش

 عامو 4 ل نأ نعل اار نإ ةا ور نم ةالصصلا ىف فاصملا هر ذك حلا ولا 3 ةرامع هاف ىرخأ ةرم

 ىنتاف ام: ىدهم نب نحرلا دبع لاق هب اصيصتخ ناكو ؛ هدج هلال اإ همر ولا ناقنالا ةياغ ىف قمحإ ىبأ نم ليئارسإ

 : لاق ليئارسإ نعرو ٠ مآ هب ی ا “اک هلال < لما را ل اءالاكتأ الإ قعإ ىذا :ع ىروثلا ! ردح نم ینتأاف ىذلا

 ل هلال نيروكذملا ىف ديلولا نب ةرامع اع مهطعل) ل El و ¢ لوا هروس لوح ا 1 | ىلأ ثب لح ا 31

 یس احلا ساف هت ارال ضرعل ذأ يا x44 صو هلو , ةقحلا فرا تام هلا ی قير الا باا ا گد لب راپ لقي

 . ةروهشم هتصقو رمع ةفالخ ىف تا و ىلإ مالا م مم راض د د ا نم ةرامع لياحإ ىف خفتف ارحاس

 طعم نأ ن ةع یا هيلع a 0 اللا لع ل 3 وم بسلقلا ف رک ء مآر ها: دخ ن 21 مالك نأ بأ اواو

 ر لب روه اک بملقلا ف حر طب مل فا نب ةيمأر ١ ةلد م نال نع 3 500 لعل !ريص ل 0 ااو بيلقلا ف حرطي مل
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 هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ مهلاوحأ ىف نايب ةدايزو ردبب نيروكذملا لتقم ةيفيك ىزاغملا ىف قتأيسو « أيس اک امطقم

 ىذلاو ١ ىئاسنللو « قحلاب ادمت تعب ىذلاو » لسم ةياود ىفو « ةردقلا انه ديلاب دارملاو ‹ دوعسم نبا ىأ ( لاق )

 دقل » ليئارسإ ةاور ىف ( بيلقلا ف ىعرص ) هلق . اديك أت كلذ لك لاق هللا دبع نأكو « باتكلا هيلع لزنأ
 اذهو » ةنعل بيلقلا باحعأ عبتأو » مل هللا لوسر لاق مث « ردب بباق بيلقلا ىلا اوبح مث ردب موي ىعرص مهتيأد

 نأ دعب مقلب هلاق نوكي نأ لمتحيو « ةوبنلا مالعأ نم مظع مع هيف نوكيف ‹« ىضاملا ءاعدلا مام نم نوكي نأ لمتح

 امت ]و : ءاملعلا لاق  ءانداب ناك هلال » داز « هلاصوأ تمطقت هناف ةيمأ الإ » هتباور ىف ةبعش دازو « بسلقلا ىف اوقلأ

 . نيعم ءام اهيف نكي مل بلا نأ رهاظلاو « هنفد بحي ال ىبرحلاف الاو : مهحبرب سانلا ىذأتي الثل هيف مهئافلاب أ

 ةعردقلا ةيداعلا ليقو وطن مل ىلا رثبلا وه ةدحوم هرخآو فاقلا حتفب بيلقل'و « ةيلدبلا ىلع رجلاب ( ردب بيلق ) هلق
 قحسإ ىبنأ نع حلجألا ىنثدح : لاق ىزاغملا ف قحسإ نبا ثيدحلا اذه ىور : ( ةدئاف ) . امبحاص فرعي ال ىلا

 ىرتخبلا نأ برضو « ةصقلا نع هايإ هلاؤس ىف ملم ىنلا عم ىرتخبلا ىبأ ةصق هرخآ ىف دازو « ثيدحلا اذه ركذف

 ملجالا درفت ىلا اعا یا نا یف نرالا اج غا و وا رش ةطقلاو ا ل بأ
 ةفرعم هيفو . ايظعت الا نيملسملا دنع تدادزا امو « رافكلا دنع ةكمب ءاعدلا ميظعت ثيدحلا ىفو « قحسإ ىبأ نع ام
 ىف « هاذآ نمع مكي هيلح هيفو « هل دايقنالا كرت ىلع دسحلا ملح نكلو « هئاعد نم مهفوخ مب هقدصب رافكلا
 ءاعدلا اوقحتسا اماو . ذّدموي الإ مهياع اعد هرأ مل : لات دوعسم نبا نأ ثيدحلا اذه ىف ةبعش نع ىسلايطلا ةباود

 بابحتسا للعلا ىف مدقت دقو ءاثالث ءاعدلا بابحتسا هيفو . هير ةدابع لاح هب فافختسالا نم هيلع اومدقأ امل ذئنيح

 بحتسيف ملسملا اماف « ارفاك ناكاذإ ام هلع : مهضعب لاق نكل < « ملاظلا ىلع ءاعدلا زاوج هيفو . كلذ ريغو اثالث مالسلا

 ا لاتحال اديعب ناك امل رفاكلا ىلع ءاعدلا ىلع هيف ةلالد ال : لبق ولو « ةبوتلاب ءاعدلاو هل رافغتسالا

 نم ءارهزلا ةمطاف سفن ةوق هيفو . ةيادهلاب ىح لكل ىعدب نأ ىلوالاو « نونمؤي ال نيروكذملا نأ ىلع مقلب للي

 :رشابلا نأ هيفو٠ ياع اود لف“ شيرق سوءد مو مهمتشب تحرص اہل وک ‹ اهسفنو اهموق ىف اهفرشل ‹ اهرغص
 لب ىنلل ىذأو ارفك هنم دشأ وهو لبج وبأ مييف ناك هنأ عم « موقلا قتشأ » ةيّتعىف هلوقل ةناعالاو ببسلا نم دك ١

 اذهلو « مهاقشأ ناكف ةرشابملاب ةبقع درفناو ا اشا ملال ةصقلا هذه ىلا ةبسنلاب انه ء اقشلا نكل

 هتالص لطبت ال ءادتبا اهداقعنا عنمب ام هتالص ىف هل ا و د ارق

 ىلع هب لدتساو « اتافتا توح اهل رثآ الو لاحلا ىف اهلازأف ةساحي تناك ولف « فنصملا مالك لزني اذه ىلعو « ىدام ولو

 بقعتو . ىلوأ قبس ام ىلع هلمحو « فيعض وهو رضرفب تسيل ةساجنلا ةلازا نأ لعو « هحل لكؤي ام ثرف ةزابظ:
 مدلاو ثرةلا ناب بيجأو . اقافتا سج مدلاو « ليئارسإ ةءاور ىف اک مدلا عم ناك لب درفي مل ثرفلا نأب لوألا

 عسيمجل « ىنثو ةحيبذ اهنأب بقعتو . ةصصرملا ةروراقلا لمحك ناكف ةرهاط ةرهاظلا ىلسلا ةدلجو ىلسلا لاد اناك

 الو رات ىلإ جاتحي هنأب بقعتو « مهحنارذ ميرحتب دبعتلا لبق ناك كلذ ناب بيجأو ٠ ةتيم اهنآل ةسحن اهئازجأ
 هدو ىف رمتساف < هرهظ ىلع عضو ام معي مل تلڪ ع هنأ ىضرملا باوجلا : ىوونلا لاقو . لاتحالا هيف نكي

 نأب باجأو . ةروصلا هذه لثم ىف ةداعإلا بوجوب . اوك رم هنأب بقعلو . ةرابطلا لصأل اباحصتسا

 مو لقنل داعأ ول هنأب بقعتو . داعأ هل عاف عسوم تقولاف ةضيرف اأ تبث ناف ٠ ةضيرفلا ىف بحت اإ ةداعالا



 نكن ۲٤١ ثيدحلا

 ليربج نال ةالصلا ىف وهو هيلعن علخ هنأ مدقت دقو . ةدساف ةالص ىف ىداةلا ىلع هرقي ال ىلاعت هللا نأبو ٠ لقني

 وه بقعو < هسأر عقرب نأ لبق هب تبهذ ةمطاف نأ هربظ ىلع قاأ ا ملع هنأ ىلع لديو 3 ارذق امبف نأ هربخأ

 ملعأ هللاو . مهيلع ءاعدلاب هتالص
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 هبوب ىف 01 يللا قز : لاق نا نع ديمح نع نايس انثدح لاق فو نب د انشري - ا

 هر ”ىبلا اا ت ل الخ ا ىحي ان ربخأ : لاق م نأ نا ل
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 ف ) هلق . تفعضو نيسلا اذكو « هيف هغل یهو یارلاب رثكاللو « انتیاور ىف اذك ( قاصبلا باب ر هلق
 لاقد ) هلق < هطلاخ ول ءال ا دسفي ال هنأ ةبج نم ةرابطلا باوبأ ف اذه لوخدو « هوحنو ندبلاو ىأ ( بوثلا

 قأيسو « ةئييدحلا ةصق ىف ليوطلا ثيدحلا ىلا قيلعتلا اذه راشأو « محلا نبا وه ناورمو ؛ ريبزلا نبا وه ( ةورع

 ءوضو لضف لامعتسا باب ىف ىضم اک رخآ ًامضوم هنم قلع دقو « ةورع نع ىرهزلا قيرط نم طورشلا ىف هما

 ثيدح « خا مخنت امو ه هلوق نأ نظف ىنامركلا لفغو <« « مخنت امو د هيفو ىنعي ( ثيدحلا ركذف ) هلق . سانلا
 حجار ولو . ىهتنا ةيبيدحلاب عقو مخنتلا أ نوكي وأ  ادحاو اقوس نيئيدحلا قاس ىوارلا نوكي نأ زوج رخآ

 « حاحصلاو لمجملا ىف اذك ةعاخنلا ىه مضلاب ةماخنلاو . باوصلا هل رهظل امات ثيدحلا هيف فئصملا قاس ىذلا عضوملا

 . هون و قيرلا ةرامط ىلع لالدتسالا اذه نم ضرغلاو . قلحلا نم جرخ ام نيعلاب و « مفلا نم جرخ ام مبملاب ليقو

 لاقو « رهاطب سيل هنأ ىمخنلا ميهار نع حيمص دانساب ةبيش ىبأ نبا ىور نكل « عامجإلا هيف مهضعب لقن دقو
 | (فسوب نب دمج انثدح ) وق . مفلا قراف اذا سجن باعللا نأ ىعخنلا مهار لو ىسرافلا نابلس نع حص : مزح نبا

 ىف دازو ىبايرفلا قيرط نم ثيدحلا اذه هجرختسم ىف معن وبأ ىور دقو . ىروألا وه نايفسو « ىبايرفلا وه

 بسن ‹ ىراخبلا خویش دحأ ىرصملا مكحلا نب ديعس وه ( مم ىنأ نبا هلئوط ) لق . « ةالصلا ف وهو » هرخآ
 : لاق هنأ ةبلس نب دامح نع ناطقلا ىح ىور امل افالخ « سنأ نم هل عامسلاب ديمح حيرصت هتياور تدافأو . هدج ىلا

 تەم” لوعفمو . هيف سلدب مل اديمح نأ ربظف « ةرضن ىبأ نع تباث نم هعمس امنإ قازيلا ف سنأ نع ديمح ثيدح

 ةالصلا ف فنصملا دنع اضيأ الوطم عقو دقو . هيف تادايز عم هلبق ىذلا نتملاك هنأ دارملاو « هب علل فوذحم ىناثلا

 دجسملا ىف ديلاب قازيلا كح باب ىف أيس اك
 ةيلاعلا وبأو نسل ”هعركو . ركسأل الو ذياب هوضاولا رو ال صاب - ١
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 نم ىلإ بحأ يتلا : باطَع لاقو

 جوه احم ١ # ىرابلا حف
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 “ىلا نع ةشئاع نع َةَلَس ىبأ نع ٌئئرهُل انث”دح لاق نايف انث دح لاق هللا دبع نب ىلع اشم س "4" ت ص
 6 مارح وف رکا بارس لک د لاق هلل

 [ هددت , ههه : ىف هافرط _ ۲٤٢ ثيدحلا ]

 ل ام ذيبنلاب دارملا وأ « صاخلا ىلسع ماعلا فطع نم وه ( ركسملا الو ذيينلاب ءوضولا زوجم ال باب ) هلق
 لاق هنع نيقيرط نم قازرلا دبعو ةبيش نأ نبأ ىور ‹ ىرصبلا ىأ ( نسحلا ههركو ) هل . راكسالا دح غلبي
 . هيزئتلا ىلع هدنع هتهاركف اذه ىلعف ٠ هب سأب ال هنأ هنع ىرخأ قيرط نم ديبع وبأ یورو « ذيبنب أضوتال »

 هتباصأ لجر نع ةيلاعلا ايأ تلأس : لاق ةدلخ ىبأ قيرط نم ديبع وبأو دواد وبأ ىور ( ةيلاعلا وبأد ) هل
 ىبأ نبا وه ( ءاطع لاتو ) هلق . ههركف : ديبع ىنأ ةياور ىفو . ال : لاق ؟ هب لستفيأ ءام هدنع سیلو ةبانج
 ىلا بحأ مميتلا نإ : لاقو نبللاو ذيبنلاب ءوضولا هرك هنأ هنع ځرج نبا قيرط نم اضيأ دواد وبأ ىود « حابد
 ىلع نع یورو « سابع نبا لوم ةمركع لوق وهو < ابلك ةذبناآلاب ءوضولا زاوج ىلا ىعازوألا بهذو . هنم
 نأو ءام ةرضع نوكي ال نأ طرتشاو « رقلا ذيبنب هنع روبشملا ىف ةفينح وبأ هديقو « امهنع حصي ملو سابع نباو

 « ابابحتسا ليقو اباحيا ليق ٠ مميتلا نيبو هنيب عمجم : دم لاقف هابحاص هفلاخو ٠ ةيرقلا وأ رصملا جراخ نوكي
 نأ ناخيضاق ركذو « ىواحطلا هراتخاو « لاح أضوتي ال : روما لوقب فسوي وبأ لاقو . قح] لوق وهو
 زاج ءاملا مسا هنع لذي ملو الخ تارمت ءاملا ىف قلأ اذإ مہک نم ديقلا ىف نکل « لوقلا اذه ىلا عجر ةفينح ابأ
 ىامد نجلا ةايل رل ىنلا هل لاق ثيح دوءسم نبا ثید- اولدتساو . مثدنع ین۔عی < فالخ الب هب ءوضولا

 ثيدحلا اذهو «هب أضوتف » دازو ىذمرتلاو دواد وبأ هاور « روبط ءامو ةبيط ةر : لاق . ذيبن : لاق ؟ كت وادإ
 ىلاعت هلوق لوزنو ‹ کم ناك كلذ نال « خوسنم هنإ - هتحص ريدقت ىلع - ليقو « هفيعضت ىلع فلسلا ءايلع قبطأ
 هل ريغ مل ةسباي تارمآ هيف تيقلأ ءام ىلع لوح وه وأ « فال الب ةنيدملاب ناك امنا 6 اومميتف ءام اودج لف )
 « هريغو ليصالل اذك ( ىرهزلا نع ) هلق . ةواح نكت مل مههايم بلاغ نال كلذ نوعنصي !وناكامإ]و « افصو
 مآ ركسلا هيرشب لصح ءاوس راكسإلا هنأش نم ناك ىأ ( ركسأ بارش لك ) هلو . « ىرهزلا انثدح د رذ ىبالو
 ىلا اهم ريشأ مومع ةغيص ان « ناك عون ىأ نم مارح هريثكو ركسملا ليلق نأ ىلع ليلد هيف : ىباطخلا لاق ءال
 ماعط لك لح ىلع الاد نوكي هناف ٠ لالح وبف عبشأ ماعط لك : لاق ول اك وہف ‹ ركسلا هنم نوكي ىذلا بارشلا سنج
 ركسملا نأ بابلا اذه ىف هب ىراخبلا جاجتحا هجوو . ضعب نود ضعبل هب عبشلا لصح مل ناو عابشإلا هنأش نم
 ىف ذيبنلا برش كح ىلع مالكلا ىتأيسو . ملعأ هتلاو اقافتا هب ءوضولا زوج ال هبرش لح ال امو « هبرش لحب ال
 ىلاعت هللا ءاش نإ ةيرشألا
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 ةضيرم اهنإف ىلجر ىلع اوحّسما : ةيلاعلا وبأ لاقو . هجو نع مدلا اهابأ ةأرلا لع تيصاب - ۲
ay a hu۶ -و س ت عد 1 ۶ ے رھ +  

 سانلا هلاسو ىدعاسلا لس نب لهس ممم مزاح ىبا نع هنييع نب نايفس ان ربخأ لاق دع انظم ۳
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 ف نر يصح داف . دلا هيجو نع ليش ٌةمطافو « وام هيف هس

 ] VY م7442( Ye ¢ ^° ¥۴۷ ¢ ۲۹۱1 ‹ ۲۹۰۴ : ىف هفارطأ _ ۲4۴ ثيدحلا ]

 « لدبلا ىلع وأ « صاصتخالا ىلع بوصنم مدلاو « ةيلوعفملا ىلع بوصنم ( اهابأ ةأرملا لسغ باب ) هلق
 . ىنعملاب وهو « اهبأ هجو نع مدلا ةأرملا لسغ و ركاسع نبا ةياور ىف عقوو . لك نم ضعب وأ لاتشا امإ وهو

 ؛ ةلازالا ىنعم لسغلا نمضوأ نم ىنعمب امإ هريغ ةياور ىف « نع و « هجو نم » ىنييمشكلا باور ىف (ههجو نع) هلق

 ةبسانم رظي ذمو ‹ ءوضولا ىف مدقت اک امف ةناعتسالا زوحي اهوحنو ةساجنلا ةلازإ نأ نايبل ةدوةعم ةمجرتلا هذهو
 هلصو اذه هرثأو « ةيناتحت ءايو ءارلا رسكب ىحايرلا وه ( ةيلاعلا وبأ لاقو ) هلق . لبس ثيدحل ةيلاعلا ىبأ رثأ

 هيلجر ىدح] تيقب ايلف « هؤضوف عجو وهو ةيلاعلا بأ ىلع انلخد : لاق نابلس نب مصاع نع رمعم نع قازرلا دبع
 انئدح ) هلو . « ةبوصعم تناك اهنا » ةيش ىبأ نبا دازو . ةرمح اهب ناكو « ةضيرم اهناف هذه ىلع اوحسما : لاق

 ىف ممن وبأ مزج كلذبو : تلق . مالس نبا ىدنع وهو « ةاورلا نم دحأ هبسني مل : ىنايجلا ىلع وبأ لاق ( دمع
 دادأو « ةيلاح ةلمج ( سانلا هلأسو ) هلق . « مالس نبا ىنعي دم انثدح » ركاسع نبا ةياور ىف عقو دقو . جرختسملا
 لادلا مضي ( ىود" ) هلو . هنم هبرقل هعامس ةمص ىلع لدأ نوكيل « لالا دنع ىأ ءدحأ هنيبو یني امو  هلوقب

 رخآ ناك هن اال كلذ لاق امنإ ( دحأ قيام ) هلق . دوادكة باتكلا ىف نيواولا ىدحا تفذحو « لوبجبلل ءانبلا ىلع

 نع ىديملا ةياور ىف عقوو « نايفس نع ةبيتق نع هتياور ىف حاكنلا ف فنصملا هب حرص اک ةنيدملاب ةباحصلا نم قب نم
 ىف هلعاف ةيمستو حرجلا اذه ببس ركذ قأيسو ؟ هلع هللا لوسر حرج ىو ءیش یاب سانلا فلتخا » نايفس

 ( ذخأف ) هلو . ةنس نيام نم رثكأ كلذب لبس ثيدحت نيب و اهنبي ناكو . ىلاعت هنا ءاش نإ دحأ ةعقو ىف ىزاغملا

 امتقرحاف ريصح ىلا تدمع ةرثك ءاملا ىلع ديزي مدلا ةمطاف تأر املف ٠ بطلا ىف هلو « لوبجللل ءانبلا ىلع ةزمملا مضب

 « برحلا ىف سرلا ذاختاو « حارجلا ةجلاعمو « ىوادتلا ةيعورشم ثيدحلا اذه ىفو « مدلا أقرف حرجلا ىلع اهتقصلأو

 نم هريغل كلذكو « ابال ةأرملا ةرشابم هيفو . نيلكوتملا ديس نم هرودصل لكوتلا ف حدقي ال كلذ عيمج نأو

 ىلاعت هللا ءاش نإ ىزاغملا ىف هيلع مالكبلا قأي ام كلذ ريغو < مهضامآل اهتاوادمو ؛ اهمراحت یون

 كاف كي نل دنع تب : سابع نیا لاقو . كاوسلا تصاب - ۴
 : لاق هيبأ نع هدرا نأ قع ريرج ن نالی نع ديز "نب ا لاق نامعلا لا اشو — <غ+غ

 عو هنأكه يؤ ىف ٌكاوسلاو 2ع “عا 2 لوقي هديب لاوس 0 هتذجوف هلي "ىنلا تيتا

 هلق . انه دارملا وهو لمفلا ىلعو ةلآلا ىلع قلطيو ٠ حصفألا ىلع نيسلا ركب وه ( كاوسلا باب ) هلق

 سابع نبا تيبم ةصق ىف ليوط ثيدح نم فرط وهو « ىلمتسملا ةياور نم طقس قيلعتلا اذه ( سابع نبا لاقو )
 نارمع لآ ريسفت ىف اذه هظفلب اهنم : قرط نم فلؤملا هلصو دقو « ليللاب مقلب ىنلا ةالص دهاشيل ةنوميم هتلاخ دنع

 ىسوم أ نبأ وه ) ةدرب ىلأ نع ( هلو ديحب سيل و ملسم دارفأ نم ظفللا اذ هنأ قحلا دبع مالك ضنقاو

 امإ حتفلا وأ رسكلاب نسلا نم نونلا ديدشتو ةانثملا حتفو ةلمهملا نوكسو هلوأ حتفب ( نتسب ) هلق . ىرعشالا



 ءوضولا باتک  ؛ ۳

 هلو ازاجم كاوسلا وأ هل ىتلا ىأ ( لوب ) هلق اهددحب ىأ اهندني هنال وأ « نانسألا ىلع رمب كاوسلا نال

 ‹ ةزمهلا حتفب هأاور هريغ لا .نيتلا نبأ راشأو ءرذ نأ ةءاور ىف !ذك « ةلموملا نوكسو ةزمه لا مضب ( عأ عأ)
 قي رط نم قهبلا هجرخأ اذكو < ةزمهلا ىلع نيعلا دقت دامح نع ةدبع نب دمحأ نع ةميزخ نيازو ىناسنلا هاورو

 قزوجللو « ءاه مث ةروسكم ةزمهب دواد بالو « هيف ىراخبلا خيش - نامعنلا وبأ وهو  مراع نع ىضاقلا ليعامسا

 ىلا عجرت اهلكو « ف ةرحآلا هذه جراخم براقتل ةاورلا فلتتخا امت لو « ربشأ ىلوآلا ةباورلاو « ءاملا لدب ةمجعم ءاخم

Eقوف ىلا نتي , دمحأ دنع اک لخادلا هفرط دارملاو « سم دنع اک هنا فرط ىلع كاوس  » 

 هنم دافتسيو . ةغلابملا ليبس ىلع ءىقتملا توصك توص هل ىأ « ؤيقتلا عوهتلاو « عوبتي هنأك » انه لاق اذهلو
 ىلأ دنع لسم ثيدح هيفو < اضرع نوكت نأ امف بحالاف نائسآلا امأ « الوط ناسللا ىلع كاوسلا ةيعورشم
 باب نم هنأو « نانسالاب صتخ ال هنأو كاوسلا ديك أت هيفو « ءافعضلا ىف ليقعلا دنع لوصوم دهاش هلو « دواد
 « هتيعد ةرضح مامالا كايتسا » هيلع اوب“وب و « هب فتخ مل علي هنوكل ؛ تاروذاقلا ةلازإ باب نم ال بيطتلاو فيظنتلا

 ماق اذإ هب ىلا ناك: لاق ةفيذح نع لثاو ىبأ نع روصنم نع رب رج ان دح لاق نانع شرج - ٥

 كاولاب هاف ضوشب ليلا نم
 ۱۷۴١ ۸۸۹ : ىف هقرط_ ۲٤١ ثيدحلا ]

 واولا نوكسو ةمجعملا ضب ( صوشي ) هلق . نويفوك هلك دانس. إلاو « ناملا نبا وه ( ةفيذح نع ) هلق
 ديبع ىلأ نع ةيقنتلاو عاركن ع لسغلا محلا فو « حاحصلا ىف اذك فيظنتلاو لسغلا حتفلاب صوشلاو « ةلمهم اهدعب

 ةصوشأا نم ذوخام هنآب هلئاق لدتساو « قوف ىلا لفسأ نم نانسألا ىلع رارمإلا ليقو « ىرابنالا نبا نع كلدلاو

 لاق ء اضرع عباصالا وأ كاوسلاب نانسالا كلد وه : لاقف ىباطخلا هسكعو ٠ هعضوم نع بلقلا عفرت خير مو
 ةرخمأ نم هيلا دعاصتي امل مفلا ريغتل ضتقم مونلا نآل مونلا نم مايقلا دنع كاوسلا بابحتسا هيف : دبعلا قيقد نبا
 نأ لمشعو «ةلاع لك ىف ماع« ليللا نم » هلوق رهاظو : لاق « هاضتقم دنع بحت یف هفيظنت ةلآ كاوسلاو « ةدعملا

 ‹ هو مسلو « دجال م اذا ١ ظفلب ةالصلا ىف فنصألا ةءاور هيلع لديو : تلق . ةالصلا ىلا ماق اذإ ام صخب

 كاوسلا ماكحأ نم اريثك فنصملا ركذ دقو . ةجرتلا ىف هركذ ىف رسلا وه كلذ نأكو « هل دهشي سابع نبا ثيدحو

 ىلاعت هللا ءاش نإ انک ام ىف یتاتس اک مایصلا فو ةالصلا ىف

  - ۷٤الا ىلإ كاوسلا مف ساپ 1

 كوا ى ا رأد لاق هلل ی ينا ا نع مقا نر 0 خص ا لح : نافع لاقو ا ا

 ىلإ ٠ه ف راک ل ليقف | هزم :ےألا ةلاوتلا N 4 0 أ امدح نالجر ىنا « كاورب

 ن 0 ميال نع َةَماسا أ نع كرابملا نا نع يم ةرصتخا : هلا دبع وبأ لاق . « اهنم رتك ألا

 دقو : تنفق . ةنأ ور الب ىراخبلا هجرخأ : ليعامسالا لاق نافع لاقو ( كلا ىلا كاوسلا عفد باب ) هلق

 رط نم قهيلأو مع و .أ هجرخأ اذكو , نافع نع هريغو قاغصلا قس] نب دمع نع هحيمص ىف ةناوع بأ هلو



 ناد ٣٣٣ ثيدحلا

 لوآلاو ءارلا مدقتب «ىآر ١ ىلمتسملا ءاور ىو . امض نم موو « ةيؤرلا نم ةزملا حتفب .( ىنارأ ) ةو

 ىلعف < مانملا ف تيأر ه ليعامساللو « مالا ىف ىلارأ , رخص نع ىمضهجلا رصن نب ىلع قيرط نم ملسملو « ربشأ

 هلق ٠ كرابملا نبا ةياور نم ركذيس ا مالسلا هيلع ليربج هل كلذ لئاق ( ل ليقف ) هلق . ايؤرلا نم وېف اذه

 نبأ وه ( ممن ) نقلا ىأ ( هرصتخا ) ىراغبلا ىأ ( هلا دبع وبأ لاق ) هلق . نسلا ىف ريكالا مدق ىأ ( رثك )

 ظفلب هلع لبس نب ركب نع طسوألا ىف یلارطلا ابلصو هذه يعن ةياورو ‹ ىلدملا يللا ديز نيا وه ةماسأو  داج

 ظفلب ميعل نع ىسوم نب رمع نع ىعفاشلا ركب ىنأ ةءاور نم تاينالفلا ىف اهانيورو <« ربك أ نأ ليريج یم ,

 قييبلاو ىليعامسإلاو دمحأ هجرخأ راصتخا ريغي هنع كرابملا نيا باحصأ نم ةعامج هاور دقو < رباكألا مدقأ نأ »

 اذهو « « ريكأ نأ نرم ليربج نإ : لاق مث , موقلا رک أ هاطعأف « نتسب مب هلا لوسر تيأر » ظفاب مهنع

 ب مربخأ ةظقبلا ىف عقو ال كلذ نأ رخص ةياور نيبو هنيب عمجيو . ةظقيلا ف تعقو ةيضفلا نوكت نأ ىضتقي

 نبا ةياورل دهشيو . ضعب ظفح مل ام ةاورلا ضعب ظفحل « مدقتم ىحوب كاذب هرمأ نأ ىلع اهيبنت مونلا ف هآر ام

 هيلا ىحوأف ‹ نالجر هدنعو نتسي لب هلا لوسر ناك ١» تلاق ةشئاغ نع نسح دانساب دواد وبأ هاور ام كرابملا

 ىثملاو بارشلاو ماعطلا هب قحتليو « كاوسلا ىف نسلا ىذ ميدقت هيف : لاطب نبا لاق < ربكالا كاوسلا طعأ نأ

 « حح وهو « نميألا دقت ذئنيح ةنسلاف اوبترث اذاف «سولجلا ىف موقلا بترتي مل ام اذه : بلبملا لاقو « مالكلاو

 مث هلضي نأ بحتسملا نأ الإ « هوركمي سيل ريغلا كاوس لاسعتسا نأ هيفو « ةءرشألا ىف هيف ثيدحلا ىتأبسو

 هب أدباف هلسغال كاوسلا ىنيطعي قل هللا لوسر ناك » تلاق دواد ىبأ ناس ىف ةشئاع نع ثيدح هيفو « هلمعتسي

 اهتوفي ال ىتح ءادتبا هلسفت ملاهنال « اهتنطف ريبكو اهمدأ ميظع ىلع لاد اذهو « هيلا هعفدأ مث هلسغأ مث كاتسأف

 لبق ءاملاب هنييلتو هبييطت هلسغب اهرماب دارملا نوكيي نأ لمحو . الاثتماو ابدأت هتلسغ مث ءهقيرب ءافشتسالا

 7 لعأ هللاو . هلمعتسي نأ

 ءوضولا ىلع تاب نم ضف ساپ - ۵

 ا نب دعس نع روصنم نع نايف ان ربخأ لاق هلا دبع انريخأ لاق لتاقم ن د اشو - ۷

 كقش ىلع مجطضا مث « ةالصلل َةلءوضُو ًاضوتف كمجضم "تيتأ اذإ » لَ وبلا لاق : لاق بزاع ينب ءاربلا نع

 0 7 53 ءار ت م م هش يف ےد ع

 ةبهرو ةبغر « كيلإ ىربظ تأل أو « كيلإ ىرمأ تضكوفو ‹ كيلإ یھجر تملأ ؟مهللا : لق مم ء_ىعألا

 0 8 نا سا سە - e 1 س معو يت

 ناف . تلسرأ ىذلا كيينب و « تلزنا ىذلا كباتكب تنما ؟مبللا . كيلإ الإ كنم احنم الو احلم ال <« كيلإ

 ب ا نا هر ٠ سا ها الا تس ې ر

 ا الف هرب ”ىبلا ىلع ات ددرف : لاق . « هب ”لكتت ام ”رِخآآ نيلتْجاو . ةرطفلا ىلع تنأف كئبليل نم ثم

 «* تارا ىذلا كينو . ال » لاق . كل وسرو : تاق « تلزتأ ىذلا كب اتكب ”تنُمآ ملل «

 ] ثيدحلا  ۲٤۷ىف هفارطأ : ٦۳۱۱  eمع , ٦۴۱١ < ۷٤۸۸ [

 نبا وه ( هللا دبع انريخأ ) هْلْوَق . “© ءوضو ىلع رذ ىنأ ريغلو ( ءوضولا ىلع تاب نم لضف باب ) ەلۋ



 ءوضولا باتك - ۽ ۳۸

 لكل ءوضولا ديدجت بابحتسا هرهاظ ( أضوتف ) هلق . رمتعملا نبا وه روصنمو « ىروثلا وه نايفسو « كرابملا
 هلوق نم ةمجرتلل هتبسانم هجوو . ًاثدحع ناك نع اضوصخم نوكي نأ لمتحتو « ةراهط ىلع ناك ولو م ونلا دارأ نم

 قرط نم امهريغو ناخيشلا ثيدحلا اذه ىؤر دقو . ةنسلا ةرطفلاب دارملاو « ةرطفلا ىلع تناف كتليل نم تم نأف »

 ذاعم نع ثيدح بابلا ىف درو دقو . ىذمرتلا لاق اذكو « ةاورلا هذه ىف الإ ءوضولا ركذ امف سيلو « ءاربلا نع
 قأيسو « ىراخبلا طرش ىلع امهم دحاو سيلو « رازلا هجرخأ ىلع نع ثيدحو « دواد وبأ هجرخأ لبج نبا
 ةياور ىف ( 20 لوقت ام رخآ نہلعجاو ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ تاوعدلا باتكىف نما اذه دئاوف ىلع مالكلا
 ال لاق ) هلق . مونلا دنع ركذلا نم عرش ام ائيش نهدعب لوقي نأ عنتمب ال هنأ نيبت یهو « رخآ نم » ىنييمشكلا
 راشأ نوكي نأ لمت و : لاق « ىنعملا ىلع ثيدحلا ةياور عنم نمل ةجح هيف : ىباطخلا لاق ( تلسرأ ىذلا كيبنو

 فصو « تلسرأ ىذلا كلوسرو » هلوق ىف سبل هال وأ ؛ الوبر نركب نأ لبق انت ناك ةا ىلا كيبنو » هلوقب

 ىنعم سيل لوسرلا ظفل نأل « كلذ عنم ىلع ةجح هيف سيل هريغ لاقو « تلسرأ ىذلا كيبنو » هل وق فال دئاز
 ةلاسرلا فصو ناك نإو اع رص نيفصولا عمجي نأ دارأ ةناكف سلا فلا اذا عنملا ف فالخ الو ٠ ىنلا ظفل
 سيل رس ظفللا ىف ناك ام رف « باوثلا ريدقتو ظفللا نييعت ىف ةيفيقوت راكذالا ظافلأ نآل وأ « ةوبنلا فصو مزاتسب
 نم ازارتحا هركذ وأ « هدنع فقي نأ ىأرف ظفللا اذه هيلا ىحوأ هلعل وأ ٠ رهاظلا ىف هفداري ناک ولو رخآلا ىف

 نال وأ « سبللا نم مالكلا صيلخت دارأ هلعلف « ءايبنأ ال لسر مهال ةكتالملا نم هريغو ليريجك ةوبن ريغ نم لسرأ
 . «افرع هيف كارتشا ال هناف ىنلا ظفل فالخم لسرأ نم لك ىلع قالطالا ىف كرتشم هناأل لوسرلا ظفل نم حدمأ ىنلا ظفل
 لادب] زوحياال هنأ ىلع هب لدتسا نم امأو . هقالطإ حصي ال سكع ريغ نم ىن لوسر لک لات نم لوقف اذه ىلعو
 اذكو « هيف ةجح الف ىنعملاب ةياورلا انزجأ ولو هسكع اذكو هللا لوسر لاق ظفلب ةياورلا ىف الثم هللا ىن لاق ظفل
 ةءاورلا ىف اهنع ربحا تاذلا : لوقت انا « ىناثلا نم صخأ لوألا نوكل ىناثلا نود لوألا زاجأ نمل هيف ةجح ال
 ‹ تافضلا ىلاعم تنيابت ولو هنع ربخلاب دصقلا لع اهب ةقئاللا اهفاصوأ نم تاذلا كلت هب تفصو فصو ىأبف ةدحاو
 نب دمع نع وأ ىراخبلا هللا دبع نأ نع الثم ىوارلا لوقب نأ نيب قرف الف « مساب ةينك وأ ةينكب امسا لدبأ ول اك
 فيقوتلا ةدارإ نم اهانيب ىتلا هجوآلا نم مدقت ام لمتحي هناف بابلا ثيدح ىف ام فالخم اذهو « ىراخبلا ليعامس]

 مآ ءوضو رخآ هنأ ةج نم ثيدحلا اذهب ءوضولا باك ىراخبلا متخ ىف ةنكتلا : ( هيبنت ) . ملعأ هللاو هريغو
 باوصلل ىداملا هللاو باتكلا متع كلذ رعشأف « لوقت ام رخآ ناعجاو د ثيدحلا سفن ىف هلوقل و , ةظقيلا ىف فلكملا هب

 ةئام ىلع ةعوفرملا ثيداحألا نم هباطتسالاو هايملا ماكحأ نم هعم امو ءوضولا باتكك لمتشا : (ةمئاخ)
 ةيئامث قيلعتلا ةغيصو ةعباتملا ظفلب اهثم روكذملاو ء اثيدح رشع ةتسو ةئام اهم لوصوملا « ائيدح نيسمخو ةعبرأو
 ةثالث « اثيدح نوناممو دحأ اهنم صلاخلاو « اثيدح نوعبسو ةثالث ىضم ايفو هيف اهنم رركملاف « اثيدح نوثالثو
 ىف سابع نبا ثيدحو ةقلعملا ةثالثلا ىهو اثيدح رشع ةعست ىوس امج رخت ىلع ملسم هقفاو ةلوصوم ةيقبلاو ةقلعم اهنم
 ةثورلاو نيرجحلا ىف دوعسم نبا ثيدسحو اراجحأ ىنغبأ ةريره ىنأ ثددحو ةرم ةرمأضوت هثيدحو ءوضولا ةفص

 )١( هب ملكت ام رخآ نبلمجاو » ىنالطسقلا اهيلع حرش ىلا ةياورلا «



 ثيدحلا ۳٤۷ ۳۹

 ىف ةر ره ىلأ ثيدحو هلي ىنلا رعش راغدا ىف سنأ ثيدحو نیت نیت ءوضولا ىف ديز نب هللا دبع ثيدحو

 ثيدحو نيفخلا ىلع حسملا ىف رمعو دعس ثيدحو ةوبنلا متاخ ىف ديزي نب بئاسلا ثيدحو بلكلا قس ىذلا لجرلا
 ثيدحو مئيلف ةالصلا ف سعن اذإ سنأ ثيدحو قيوسلا نم ةضمضملا ىف نامعنلا نب ديوس ثيدحو هيف ةيمأ نب ورم

 « بوثلا ىف قازبلا ىف سنأ ثيدحو نمس ىف تطقس ةرأف ىف ةنوميم ثيدحو دجسملا ىف لاب ىذلا ةصق ىف ةريره ىلأ

 ملعأ هللاو . ةقلعم ةيقبلاو ةثالث اهنم لوصوملا ارثأ نوعبرأو ةين ام نيعباتلاو ةباحصلا ىلع ةفوقوملا راثألا نم هبفو

 ر ص 0 , 0

 لسغلا ںاتک - ھ

 أ افلا ني "كتي دَحأ ءاج وأ رس یل وأ ضرع تک ناو « اوراق اب 'رتك إو ) یلامت ہلا لوق
 وأ طئاغلا ني "نم دَحأ ءاج وأ رس ىل وأ یر متتك نإو « اوريطاف ایج متك نإو ) ىلاعت هلا لوقو"
 ا ل ٠ ء 0 ل نأ م . 7

 l>" لجيل هلا ديرب“ ام « هنم کیدیأو 'كهوجو ارناف اط ادي اوف ااو مف ءاسنلا ملثم ال

 5 َ -. سماع ٠ و 4> ةر م 5 دي 0 ١ ص

 هرکد لج هلوقو « | ١ ةدئاملا ] ( نوركشن کد ule و کی ديري نكسللو جرح ني

 ےس رو 5 ت مع م هے ممر ڈو

 ىتح لیبس یر اعالإ انج الو َنولوقت ام او ىتح ىراكُس منو ةالصلا اوبَرقت ال اونمآ يذلا امي أ اي )

 ر .n 4 5 0 ت ے۴ * هل 1 هو م 2

 اومّميتف ءام اودي لف ءاسنلا عمال وأ طئافلا نِي کنم دحأ ءاج وأ رْفَس لك وأ یر "منك نإو « اولسّمفن
 ر7 م

 [ ٤۳ ءاسنلا ] ( اروُمَع ارفع ناک هلا نإ « ميديأو کھ وجوب اوحسماف ًاييط ًاديمص

 دقو « سكملاب رثك الل و . ةلمسبلا مدقتب انتياور ىف اذك ( لسغلا باتك ميحرلا نمحرلا هللا مس ) هلق

 ليقو « لاستغالل مسا نيغلا مضإ وهو « لسغلا باب» هدنعو ىليصالا ةياور نم ةلمسبلا تقذحو « كلذ هجوت مدقت

 حتفلاب ردصملا ليقو « هريغو هديس نبا هاكح حتفلاو مضلا هيف زوجيف ردصملا امأو « مومضم وهف ءاملا هب ديرأ اذإ

 ءاملا عم لعجي ام رسكلابو هب لستغي ىذلا ءاملا مضل ابو لسقفملا لصف حتفلاب لسغلا ليقو « مضلاب لاستغالاو

 نع لقنو  رثك آلا هبجوب ملف كلدلا بوجو ىف فلتخاو . ءاضعالا ىلع ءاملا نايرج لسفلا ةقيقحو . نائشالاك

 : لاق ابلسغ دنع ءوضولا ءاضعأ ىلع ديلا رارمإ بوجو ىلع عامجإلاب لاطب نبا جتحاو « هيوجو ىتزملاو كلام

 ءاملا ىف ديلا سمغ اوزاجأ كلدلا بجوي مل نم عيمج نأب بقعتو . امهنيب قرفلا مدعل اسايق لسغلا ىف كلذ بجيف

 ( اوربطاف ابنج متتك نإو : ىلاعت هللا لوقو ) هلو ٠ ةمزالملا تفتتاو عامجإلا لطبف رارمإ ريغ نم ءىضوتملل

 ةروس نم ىلا ةيآلا مدقو : تلق . نآرقلا نم دافتسم بنجلا ىلع لسغلا بوجو نأ نايب هضرغ : ىلامركلا لاق

 ىلا ظفل و « لامجإ ابيفف ( اوربطان اإل ةدئاملا ىف ىتلا ظفل نأ ىهو « ةقيقدل ءاسنلا ةروس نم ىلا ةبآلا ىلع ةدئاملا

 ىلامت هلوقب دارملا نأ ىلع لدو <« روكذملا ريبطتلل نايب و لاسقغالاب حرصت اهيفف ( اولستفت ىح إل ءاسنلا ىف

 .. اقافتا نلستغا ىأ ( نربطت اذاف نربطي ىتح نهوبرقت الو رو ضئاملا ىف ىلاعت هلوق اولستغاف ( !ورېطاف ١



 لسفلا باتك -ه ۳۰

 ةقيقحو « لاستغالا ىلع فقوتي  دجسملا ف ثبملا اذكو - ةالصلا بنجلا ةحابتسا نرأ ىلع ءاسنلا ةبآ تلدو
 ةينلاب ةداعلل امع ةدابعلل ام زيمت عم ءاضعالا عيمج لسغ لاستغالا

 لنا لبق ءوضالا باپ - ١
 E بلا جور ةشلاع نع هيبأ نع ماشه نع فلام ان ربحا لاق فشوب نب هللا دبع اشو - ۸

 همباصأ لغد م «ةالصا e اض وتب مے « هيدي لسقف ادب ةبانمللا ىم َلَسَْعا اذإ ناك ار ینا نُ

 هله راج یک ضيفي م « هيدي فرغ ثالث هار لع عصي م « هش لوصأ اهم ”للَحيف هاما ىف
 ش [ 079 < ۲۹۲ : ىف ہافرط _ ۲٤۸ ثيدملا ]
 مل اقلطم لسفلا ىلامت هللا ضرف : مالا ىف هللا هحر ىعفاشلا لاق . هبابحتسا ىأ ( لسفلا لبق ءوضولا باب ) هلق

 لسغلا ىف رايتخالاو . هندب عيمج لسغب ىنأ اذا هأرجأ لستغملا هب ءاج امفيكف « ءىش لبق هب أدبي اًميش هيف ركذ
 نسحأ نم وه ربلا دبع نب!.لاق « كلذك أطوملا ىف وهو « هدنسب كلام نع بابلا ثيدح ىور مث . ةشئاع تور ام
 هلو . هيلا ريشنس اک كلام ريغ ظافحلا نم ةعامج ةورع نبأ وهو ماشه نع هاور دقو : تلق . كلذ ىف.ىور ثيدح
 نأ لمتحم ( هيدي لسفف أدب ) هلق . ةيبيس « ةبانجلا نم » هلوق ىف « نم » و « لعفلا ىف عرش ىأ ( لستغا اذا ناك)
 لسفلا وه نوكي نأ لمتحيو . كلذ ةيوق# ةنوميم ثيدح ىف ىتأيسو « رذقتسم نم امه. ام فيظنتلل امهاسغ نوكي
 « .انإلا ىف امهلخدي نأ لبق د ماشه نع ثيدحلا اذه ىف ةنيبع نبا ةدايز هيلع لديو « مونلا نم مايقلا دنع عوربملا
 نم دواد ىبآلو. ةيواسعم ىنأ ةياور نم مسل اذيكو « « هجرف لسغي د اضيا دازو ء ىذمرتلاو یعفاشلا هاور
 . لسفلا ءانثأ ىف هسم نم نمآلا لص هلسغ ميدقتب نآل « ةليلج ةدايز ىهو « ماشه نع امهالكديز نب داح ةياور
 ةئس لسمغلا لبق ءوضولاب ءادتبالا نوكي نأ لمتعو « ىوغللا ءوضولا نع زارتحا هيف ( ةالصلل أضوتي ا ) هلۆق
 « هتداعإ نع ءوضولا ىف اماسغب تكي نأ لمتحيو « لسفلا ىف دسجلا ةيقب عم ءوضولا ءاضعأ لدغ بحب ثيحب ةلقتسم
 هل لصحتلو امل افيرشن ءوضولا ءاضعأ لسغ مدق امنإو « وضع لوأ ىف ةبانجلا لسغ ةين ىلا جاتحيف اذه ىلعو
 لسغ مدقي : لاقف ةيعفاشلا نم رصتخلا حراش ىدوادلا حنج اذه ىلإو « ى ركلاو ىرغصلا نيت راهطلا ةروص
 بحي ال ءوضولا نأ ىلع عامجإلا لاطب نبا لقنو . ةبانجلا لسغ ةينب نكل « ءوضولا بیت رت ىلع هت وضو ءاضعأ
 ءوضولا نع بوني ال لسغلا نأ ىلإ امهريغو دوادو روث وبأ مهنم ةعامج بهذ دقف « دودرم وهو « لسغلا عسم
 لوصأ ىف هعباصأ لخديف ءاملا ذخأي مث » لسملو . ءاملا ىف اهلخدأ ىلا هعباصأب ىأ ( اب للخيف ) هلق . ثدحلل
 لوصأ » ىنهيمشكللو ( رعشلا لوصأ ) هلق . « ءاملا هرعش برشي مث » ةنييع نبا قيرط نم ىئاسنلاو ىذمرتللو « رعشلا
 5 حبتيف نميرألا هسأر قش ام للخ د قبلا دنع ماشه نع ةيلس نب دامح ةياور هيلع لديو : نما نط أ «هرعش

 دسجلا رعش ليلخت ىلع مهضعب هب جتحا : ضايع ىضاقلا لاقو « كلذك رسيألا هسأر قشب لعفي مث « رعشلا لوصأ
 رعشلا ىلا ءاملا لاصيإ ليلختلا ةدئافو . سأرلا رعش ىلع سايقلاب امإو « رعشلا لوصأ » هلوق مومعل امإ لسغلا ىف
 اذه مث . هب ىذأتت ام بصلاب اهيبصي الثل ةرشبلا سينأتو « ءاملاب هميمعت لصحيل ديلاب رعشلا ةرشابمو « ةرشبلاو
 هل . لعأ هللاو . هلوصأ ىلا لوصولا نيبو ءاملا نيب لوح ءىشب ادبلم رعشلا ناك نإ الإ اقافتا بجاو ريغ ليلختلا



 ثيدحلا ۲٤۸ ۲٣۹ ۴۳٣۱

 ةروص راضحتسا ةدارإل  لصآلا وهو  ىضاملا ظفلب روكذم هلبق امو ؛ عراضلا ظفلب ه هركذ اا ( لغخدي مث )

 ,.فكلاب ءاملا نم فرعي ام ردق یهو ةفرغ عمج ءا رلا حتفو ةمجعملا ضب ( فرغ ثالث ) هلق ٠ نيعماسلل لاخلا

 معن الو : ىوونلا لاق < لسغلا ىف ثيلثتلا بابحتسا هيفو . ةلقلا مج ىف روك لا وهو « تافرغ ثالث ١ ىنېىشكىلاو

 ىلع وبأ حيش هلا لا اذكو : تلق . ااا قف نازكتلا تعتني ال : لاق هنا ىدرراملا هب درفت ام الإ افال-خ هيف

 اير ةينآلا ةا نع مماقلا ياو ىلع ةباورلا هذه ىف ثماشلا لمحو < ىطرقلا لاف اذكو عورفلا حرش ىف ىجنسلا

 هده ىف ةدايز ةنومسم ثب لح ىلع مالكا ريش ف قاس 2 سأرلا تاہج نم ةبج ف تناك ةفرغ لک نأ اهاضتقم ناف

 /لاقو « رهاظ وهو كلدلا طرتشي 7-0 لدتساو . ةلاسإلا ةضافالاو « لب ىأ ( ضيفي مش ( هلو . ةلأسملا

 لاتو . ملعأ هللأو هيف ام نخ الو : تلق . مئات لسغلا ىف فالخلاو 2( لسغ ع یگ ضافأ نال هيف ةجح ال : ىرزاملا

 قيرط نم كلذ درو لب : تألق . روس ورح : ءودضو ىل ت تاياورلا نم ىف كاكا : ضايع یضاقلا

 . ةيائجلا نم ملي هللا لوسر لدغ تفصو املأ ةشئاع نع ةلس يأ ةياور نم قييدلاو ىنادنلا امجرخأ ةحيحص
 € S1 هسأر ىلع ضيفي م ثالث هيدي و U »4 هج 5 و لسغيو اال قشلاسبو 0 أمال نعم طم « هہفو ثي ديلا

 نأ لوألا لاتحالا ديؤي وهو « مدقت أم دعب لسغلاب هدسج عيمج مع هنأ ىلع لدي ديك : أدل! اذه ( هلك هدلج ىلع ) هلو

 اذ لدتساو ؛ لسغلا ةف الإو اثدحم ناک نإ ءوضولا لسشمالا ىوق اذه عو لسفلا لبق ةلقتسم ةنس ءوضولا

 اک , اهلوق نم رهاظ وهو هغارف ىلا نيلجرلا لسغ رخؤي الو : لسفلا لبق ءوضولا لاك ] بابحتسا ىلع ثيدحلا
 نع ةيواعم ىلأ ةباور نم لسم هاور نكل ٠ هجولا اذه نم ةشئاع كرد ىف ظوفحملا وه اذهو « ةالصلا أضوتي

 باحصأ نود ةبواعم وبأ ام درفت ةدايؤلا هذهور < هلجر لسغ مش ؛ مليح راس ىلع ضافأ مش 0 هرخآ ف لاقف ماشه

 ةياور نم دهاش هل معن < لاقم ماشه نع ةيراعم ىنأ ةياور ى نكل : تلق . ةحبح ةري رغ ىه قمبلا لاق « ماشه

 عرف اذاف » هرخآ ف دازو یاسنلا دنع مدقت ك لسغلا ثر دح ركذف ىسلاطلا دواد وأ هار ةشلاع نع ةيلس ىنأ

 ىوس ام وهو هك أ ىأ  ةالصلل هءوضو ه اهوَمِب دارملا نأ ىلع ةشئاع نع تاياورلا لمحت نأ اماف « هيلجر لسغ

 ىف هلوق نوكي نأ لمتو « ءوضولا قب رفت زاوج ىلع ةءواعم ىنأ ةياورب لدتسي و : هرهاظ ىلع لمح وأ ؛ نيلجرلا

 قفاويف ءوضولا ىف امهلسغ ناك نأ دعب ل اغلا باعيتسال امہاسغ داعأ ىأ < هيلجر لسغ مث » ةيواعم يأ ةياور

 ¢ هلك هدلج ىلع ضيفي 5 0 بابل ثب دح یف هلوق

 نع ع ا رک نعل دما 5 ب لاس نع ۽ ا نايف 504 لاق فو 61 شرم ب ۹

 لغو ٠ هيلجد ريغ ارو هلع هل 0 00 تلا م ًىنلا س هنو ميم نع ع سابع نبا

 بانا ج نم 1 هذه . ايبا هيلجر 5 , ءال هيلع شا 4 ¢ ىذألا ا و

 0 ىف هنارطأ _ ۲٠۹ ثيدحلا ]

 وه فس و نب دم ناب ىامركلا مزج و 3 ىررألا وه نايفسو 2 ىنايرفلا ES لړ انثدح ) هلق

 حرصا هيف ( هيلجر ريغ ةالصال هءءوضو ) هلة . كلذ هل نأ نم ىردأ الو « ةنييع نبا وه نايفسو ىدئكيبلا

 ةشئاع ةياور لمح امإ امهنيب عملا نكي و . ةشئاع ةياور رهاظل فلاخم وهو ملا لسغلا ءوضو ىف نيلجرلا ريخأتب

 ىرالا ف # ١ جوتدح م



e ۳ 0لسغلا باك ۔  

 ىلا وهما بهذف ءالعلا ظن فلتخا نيت احلا نيتاه فالتخا بسحنو  ىرخأ ةلاح ىلع هلمح امإو مدقت اک زاجما ىلع

 « ميدقتلاف الإو امهريخات بحتسملاف فيظن ريغ ناكملا ناك نإ كلام نعو « لسفلا ىف نيلجرلا لسغ ريخأت بابحتسا

 رثكأ نال : لاق « هءوضو لكي هنأ امهراتتعو امهربشأو امبعسأ ىوونلا لاق « نالوق لضفألا ىف ةيعفاشلا دنعو

 یھ لب « كلذب حيرصتلا امہنع تاياورلا نم ءىش ىف سیلو « لاق اذك . یہا كاذك ةنوميمو ةشئاع نع تاياورلا

 نم اهدهاشو ‹ ةمدقنملا ةيواعم ىنأ ةياورك امهريخأت ىف ةرهاظ وأ ةا کک » ةباوركةلمتح ام]

 ىف مدقم ام وارو « بالا ثيدك امهريخأت ىف ةعرص وأ « ةنوميم نع تاياورلا رثكأ اهقفاوبو « ةللس نأ قيرط

 ناف « بقعتم « زاوجلا نابل ةرم كلذ لمف امن , لاق نم لوقو « شمالا نع E ا

 لسغف أدب ةءانجلا نم لستغا اذإ ناك» هظفلو < ةيظاوملا ىلع لدی ام شمعالا نع ةب واعم ىنأ نع دحأ ةياود ىف

 : ىطرقلا لاق « هيلجر لسغيف ىحنتي مث د هرخآ ینو ثيدحلا ركذف « هجرف لسفيف هلام ىلع هئيميب غرفي مث هيدي

 ميدقت هيف ( هجرف لسغو ) هلو . .وضولا ءاضعأب ماتتخالاو حاتتفالا لصحيا نيلجرلا لسغ ريخأت ىف ةمكسجلا

 ىروألا نع كرابملا نبا كلذ نيب دقو « بيئرثلا ىضتقت ال واولا ذإ ءوضولا لسيف ناك جرفل EY ظ ريخأتو

 ريغ ءوضولا مث طئاحلاب هدب حسم مث جرفلا لسغ مث نيديلا لسغ ف قاتلا ناد ق فلا

 ربدقتلا وأ « ةروكذملا لاعفالا ىلا ةراشإلا ( هلسغ ءاه) لۆ  ك . كلذ د عيمج ىف بيت رت" ىع ةلادلا مث یاو « هيلجر

 نم ةجردم ةريخآلا ةلججلا هذه نأ ىلا ليعامسإلا راش اشو ‹ رهاظ وهو « هلسغ اهو نا لاو « هلسغ ةفص هذه

 ةئوميم ثيدحت ىراخبلا لدتساو ؛ شعالا نع هياور ىف كلذ نسب ةمادق نب ةد نأ و < عملا نأ ملاس لوق

 ىبأ ةياور ىف هلوقل ءاملا نم فرتغلل لامثلا ىلع نيملاب غارفإلا بابحتسا ىلدعو ءوضولا قيرفت زاوج ىلع اذه

 هلوقل ةبانجلا لسغ ىف قاشنآسالاو ةضمضملا ةيعورشم ىلعو « هلام ىلع هنيميب غرفأ مث » امهريغو صفحو ةناوع

 بوجولا ىلع لديال درجا لعفلا نأب بقعلو « امم وجوب لوقلل ةيفنحلا هب كسم و « قشنتساو ضمض مث د امف
 حبم بابحتسا ىلعو : ديعلا قيقد نبا هلا 7 كلذك انه مالا سب داو « بوجولا هب قلعت لمجي انايب ناكاذإ الإ
 قيقد نبا لاق « طئاحلاب وأ ضرألاب هدب كلد مث و ةروكذملا تاباورلا ىف هلوقل ضرالا وأ طئاحلا نم بارتلاب ديلا

 « راركتلا مدع لصألا نال ةبانج لا نم لسفلاو ةساجنلا ةلازإل ةدحاو ةلسهب ءافتكالا هنم ذخؤي دقو : ديعلا

 « ةساجنلا ةلازال ناك كلذ نأ ثيدحلا اذه ىف نيعتب ل نکل ؛ ”ىرحب هنأ هريغو ىوونلا حح و . ىهنن أ فالخ هيفو

 لاق اک قنأ نوكيل هيف ةغلابهللف ضرالاب دلا كلد امأو « ءامتك الا ىلع لدي الف فظن نوكسي نأ لمتح لب

 ةلازإ ىلع اروصقم سيل لسغلا نال جرف هلا ةب وطر ةا ىلع وأ ىلا ةساح ىلع هن لدتسا نم دعبأو . ىراخبلا

 قراخبلا هن .لدتساو < اضيأ ةساجنلا ىف نفاظن نل ..«ىذأ نم. هءاضأ موو بابا تيد ن لوقو . ةساجنلا
 هندب ءاضعأ قاب لكأ مث لسفلا ةينب أضوت نم نأ ىلعو « ةدحاو ةرم ةءانجا لسغ ىف بجاولا نأ ىلع اضيأ |

 هيفو « ءوضرلا اذكو لسفلا ءام نم نيدبلا ضمنت ذاوج ىللعو . ثدح ريغ نم ءوضولا ديدي هل عرشب ال

 نبا لاق « ناطيشلا حواس ابنا ءوض ولا ىف ميدبأ اوضف“ ال, هظذلو هريغو ىففارلا هدروأ فيعض ثيدح

 لسجل نايب لسو هيلع هلل ىلص ءانغ نأل ةرو- وكذلا ةدعاقلا نت هللا هذه لوخدو « امموجو باوصلا وءرظهي(١1)

 4 أورهطاف انج مك نإو ٭ لام هلو ىف + رومأملا



 f مو. د ۲۲۹ تيدحلا

 ىبأ ثیدح نم للملا ىف متاح ىنأ ناو ءافعضلا ىف نابح نبا هجرخأ دقو . ىووذلا هعبتو . هدجأ مل : حالصلا

 ناك ولو لسغلا ىف رتستلا بابحتسا ىلعو . هب جتح نأ احلاص نكي مل حيحصلا ثيدحلا اذه هضراعي مل ولو « ةررره

 « شعألا ىلع اهرادمو قرطلا ةرياغع نكل هيف ثيدحلا اذه جرخأو اياب ةلأسسم لكل فنصملا دقع دقو « تيبلا ىف

 ثايغ نب صفح ةياور ىف حرصو . بابلا اذه ىف اهدئاوف تعمج دقو  رخآلا دنع سيل ام هنع ةاورلا ضعب دنعو

 شيعالا : ءالولا ىلع نيسعباتلا نم ةثالث دانسالا فو . هسيلدت نمأف ملاس نم شمعألا عاب شمعالا نع
 زاوج اضيأ دئاوفلا نم ثيدحلا فو . ثراحلا تنب ةنوميم هتلاغو سابع نبا : نايباحصو « بيركو ملاسو

 « السغ ا هللا لوسرل تعضو » هريغو صفح ةباور ىف اول ءوضولاو لسفلا هام راضحاب ةناعتسالا

 جرفلا لسغل لامشلا ىلع نيملاب بصلا هيفو« نبجاوزال تاجوزلا ةمدخ هيفو «هن لستفي ام » دحاولا دبع ةءاور ىفو

 هلسعل ام امهفو ءاملا ىف امملخدب المل فارتغالا ديرب نمل جرفلا لسغ ىلع نيفكلا لسغ مدقت هيفو « اب
 نم ءىش ىف عقب ملو ٠ ءوضولا ءاضعأ ىلاوتل جرفلا لسغ ميدقت ىلوألاف الثم قيرب] ىف ءاملا ناك اذإ امأف ‹ رذقتسي

 ال لسغلا ءوضو نإ مهلوقل ةيكلاملا هب كسمتو « ءوضولا اذه ىف سأرلا حسم ىلع صيصنتلا ثيدحلا اذه قرط

 هذان ملف ابوث هتل وانف ه هريغو ةزمح ىبأ ةءاور ىن اهوقب مهضعب لدتساو « هلسغب هنع تکی لب سأرلا هيف حسمي

 ذخالا مدع نوكي نأ زوجيف ؛ لاتحالا اهلا قرطتيب لاح ةمقاو الال هيف ةجح الو « لسغلا دغب فيشنتلا ةهارك ىلع

 : بلهملا لاق . كلذ ريغ وأ ؛ الجعتسم ناك هن وكلا وأ « ةقرخلاب قلعتي سال لب فيشنتلا ةهاركب قلعتي ال رخآ سال
 د دنع عقو دقو < خسو وأ ريرح نم بوثلا ىف ہآر ءىثل وأ عضاوتلل وأ ءاملا ةكرب ءاقبال بوثلا هكرت لمتح

 سا ال : لاقف ىعخنلا مهارإل كلذ تركذف : لاق شمعالا نع ثيدحلا اذه ىف ةناوع أ ةءاور نم ليعامسالاو

 الولو ‹ فشنتي ناك هنأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه ىف : هحرش ىف ىميتلا لاقو . ةداع ريصي نأ ةفاخم هدر امو « ليدنملاب

 امهنم الك ن أل ٠ فيشنتلا ىف ةهاركال نأ ىلع لدي هديب ءاملا هضفن : ديعلا قيقد نبا لاقو . ليدنملاب هتأت مل كلذ
 ليقو « هوركم ليقو « هكرت بحتسملا نأ اهربشأ هجوأ ةسمخ ىلع هيف انباصأ فلتخا : ىوونلا لاقو . ةلازإ

 ءاضعأ نم رطاقتملا ءاملا ةراهط ىلع هب لدتساو . ءاتشلا ىف حابم فيصلا ىف هوركم ليقو « بحتسم ليقو « حابم

 هتساجنب لاقف ةيفلخلا نم الغ نمل افالخ ربطتملا

 هتأرما حم ٍلُجرلا لسغ اپ اس ؟

 تنك : كلاق ةا نع و نع یره زا نع بند ىبأ ”نبا انمدح لاق سايا ىلأ نب هذآ شو ل

 قّرتلا هل لاقي حق نب « دحاو ءانإ نو يشرب ٌئنلاو انأ ا

 | YEA > هوو او ! مالم « ۲۹۴ < 53 : ىف هفارطأ  ؟١٠ ثيدخا ]
 مهفلاخو ؛ ىرهزلا باحصأ رثك أ هاور اذك ريبزلا نبا ىأ ( ةورع نع . هتأرما عم لجرلا لسغ باب ) هلق

 نوكي نأ لمتحيو . لوألا ةعرز وبأ حجرو « ىثاسنلا هجرخأ دم نب مساقلا نع هع هاورف دعس نب ميهاربإ

 ' نوكي نأ لمتحي ( ىنلاو انآ ) هلو . ىرخأ قرط نم مساقلاو ةورع نع ظوفحم ثودحلا ناف ناخيش ىرهزلل
 ىف ببسلا ىه اهنوكل بئاغلا ىلع ملكش لا بيلغت باب نم وهو ريمضلا ىلسع افطع نوكي نأ لمتحو هسعم الوعفم



 لسفلا باتك ۾ ` €
 لمتحمو « ةينايب ةيناثلاو ةيئادتبا ىلوآلا نم ( حدق نم دحاو ءانإ نم ) هلو ٠ بالا ف لصأ اهنأكف « لاستغالا

 ةمجعملا حتفب وهو « هبش نم ءانإلا اذه ناك : نيتلا نبا لاتو « رجلا فرح راركتب ءان نم الدب حدق نوكي نأ

 قيرط نم ك اجلا هاور ام هدنقسم نأكو « ديز نب هللا دبع ثيدح نم .وضولا ةفص ىن هحيضوت مدقت اي ةدحومل او

 : ىرهزلا نع كلاملو « ( قرفلا هل لاقي ) هلق . « هبش نم روت » هظفل و هب أ نع ةورع نب ماشه نع ةماس نب داح

 كلذو » بئذ ىلأ نبا نع ىسلايطلا دواد ىنالو , ةيانجلا بدسب ىأ < ةيانجلا نم , هتياور ىف دازو « قرفلا وه

 لاو « نا مالا مهضعب زوجو اهحتفب هانيورو ءارلا نيكستب قرفلا : نبتلا نبا لاق « قرفلا ىعدب ذئموي حدقلا

 سيلو : لات باوصلا هنأ ىجابلا ديلولا وبأ معزو او حصفأ حتفلا ىوونلا لاتو « حتفلاب وه هريغو ىبتقلا

 نوثدحلاو حتفلاب قرفلا : هريغو بلع نع ىرهزالا ءاكح ام ىجابلا دنت لعل : تلق . ناتغل امه لب « لاق اك

 ىذلاو « ةفالا لهأ نم امهريغو ديرد ناو ديز وبأ ناكسإلا ىح دقو . ىبهتنا حتفلاب برعلا مالكو « هنوئكسي

 نورشعو ةثام ناكسالاب و الطر رشع ةتس حتفلاب قرفلا نأ ريثالا نبا ىحو . لعأ هللاو . حتفلا وه انتياور ىف

 نايفس لاق ثيدحلا اذه ىف ىرهزلا نع ةئيبع نا ةياور رخآ ىف م دذعف هرادةم امأو . بیرغ وهو « الطر

 ديبع وبأ لقن نكل « ناعاص قرفلا : ليقو « ريهاجلا لات اذكو : ىوونلا لاق « عصآ ةثالث قرفلا : ةنويع نبا ىنعي

 صضعب لاق دقف الإو ةغللا لهأ قافتا ديرب هلملو الطر رشع ةت قرفلا نا ىلعو « عصآ ةثالث قرفلا نأ ىلع قافتالا

 هنأ ةشئاع نع ىنآلا ثيدحلا ىف دهاجم نع ىور امب اوكسم و « لاطرأ ةينامث عاصلا نإ : مثريغو ةيفن1 ١ نم ءاهقفلا

 نأب دهاجم حرصي لف اضيأو . ديدحتلا هب ضراعي ال رزحلا ناف « لوألا حيحصلاو « لاطرأ ةينام ءانإلا رزح

 نابح نبا هور ام عسصآ ةثالث قرفلا نوكديؤيو ٠ ام راقت عم ىلاوالا فالتخا ىلع لمحيف عاص روكذملا ءانإلا

 ‹ عاص فصن ةغللا لهآ قافتاب وهو فاقلا رسكب طسقلاو « طاسقأ ةتس ردق ١ ظفاب ةشئاع نع ءاطع قب رط نم

 : لاقف ةيعفاكلا ضعب طسوتو « كلثو لاطرأ ةسمخ عاملا نأ حصف الطر رشع ةّتس قرفلا نأ مهنبب فالتخا الو

 ثحابمو . فيعض وهو « كلثو لاطرأ ةسمخ اهريغو رطفلا ةاكرل ىذلاو « لاطرأ ةيئام لسفلا ءال ىنلا عاصلا

 هتأرما ةروع ىلا لجرلا رظن زاوج ىلع ىدوادلا هب لدتساو « هتأما عم لجرلا ءوضو باب ىف تمدقت نتملا

 : لاقي هنأرما جرف ىلا رظني لجرلا نع لثس هنأ ىسوم نب ناجل قيرط نم نابح نبا هاور ام هديؤيو 6 هسکعو

 لأ او الا نق نسل فو هانعع ثيدحلا اذه ترك ذف ةشئاع تا أس لاقف ءاطع تل أس

 هوجن و عاضلاب للا صاي م
۱ 3 0 0 3 0 
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 نوره ب ديت لاق 0 هللا كيع وا لاق .٠ باحح امنيو انذيدو ¢ اسار ىلع تضافاو تاَاعاق عام نم وحن ازاپ
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او . هب راقب أم ىأ ) هوڪو ) عاصلا ءلع ىأ ) عاصلاب لسغلا باب ( هلو
 فلو لاطرأ ةسمخ هنأ مدقت عاصل



 ۳ وأ هو ےیدحلأ
 و و ا ور

 لورشعو ةينامو ةثام هنأ ىوونلا حجرو < امهرد نوثالثو ةئام هرب غو ىعفارلا لاق ام ىلع وهو « دادغب لطرب

 ةيناممو ةئام لصألا ىف ناك هنإ : لاقف كلذ ىف فالحلا ببس قفوملا خبشلا نيب دقو . مرد عابس ةعبرأو امهرد

 لوألا ىلع لمعلاو : لاق « نيثالثو ةثام راصف رسكلا زج ةدارإل الاقدم هدف ارداز مث 5 عابسأ ةعلرأو نيرشعو

 وه دمصلا دبعو ‹ قعجلا وه ( دم نب هللا دبع انثدح ) هلق . هب ءابلعلا ريدقت تقو ادوجوم ناك ىذلا وه هنآل

 نبا وهو  ةلس ايأ هخيش كراش ٠ صاقو بأ نب دعس نب ربع نبا ىأ صفح نب ركب وبأو « ثراولا دبع نبا

 وخأو) هلق . هللا دبع امهنم لك مسا نإ ليق دقو ؛ ةينكلاب اروشم ايئدم ايرهز هنوكى  فوع نب نمحرلا دبع
 هللا دبع نب ليفطلا وهو ابمآل اهوخأ وه هريغ لاقو ٠ قيدصلا ركب ىنأ نب نمحرلا دبع هنأ ىدوادلا معز ( ةشئاع

 نم ةناوع وبأو « ثراحلا نب دلاخ قيرط نم قاسنلاو < ذاعم قيرط نم لسم ىورامل ‹ امهنم دحاو حصي الو

 هللا دبع هنإ ةءاجو ىووذلا لاقو « ةعاضرلا نم اهوخأ هنأ ثيدحلا اذه ىف ةيعش نع مولك نوراه نب ديزي قيرط

 ركذف اهنع ةشئاع عيضر ديزي نب هللا دبع نع ةبالق ىبأ نع رئانجلا ىف لسم حيحص ىف عقو ام ىلع نيدمتعم « ديزب نبا

 ةشلاع عسيضر ديبع نب ريثك وهو ةعاضرلا نم رخآ اخأ امل نآل انه دارملا هنأ ىدنع نيعتي مو ٠ اذه ريغ اٹیدح

 نب هللا دبعو . هنع ريثك نب ديعس هنبا قيرط نم دواد ىلأ نتسو ىراخبلل درفملا بدآلا ىف هثيدحو اضيأ اهنع ىور

 . لعأ هللاو اهريغ نوكب نأ لمتحيو امهدحأ انه مهلا نوكي نأ لمتحيف « ىفوكديبع نب ريثكو « یرصب ديزي
 رورجلل تعن هنأ ىلع بصنلاب « اوحن , ةعركةياور ىفو « ءانإل ةفص نيونتلاو رجلاب ( وحن ءاثاب تعدف ) هلق

 اهسأد ىف اهلمع ايأر امهنأ هرهاظ : ضايع یضاقلا لاق ( باجح اهنيب و اننيي و ) هلق . ىنعأ رامضاب وأ لحما رابتعاب
 امندب لفاسأ ترتس امنإو « موثلك مأ اهتخأ هتعضرأ عاضرلا نم ةبلس ىبأ ةلاخ منال مرحبلل هرظن لح امم اهدسج ىلاعأو

 ماعتلا بابحتسا ىلع ةلالد ةشئاع لعف ىفو . ىنعم امهترضحب اهلاستغال نكي ملالإو : لاق هيلا رظنلا مرحبا لح ال ام

 ةيفيكلا امأ : اعم نيرمآألا ىلع لدي ام امهل تيث ةينكسلاو ةيفيكلل المت لاؤسلا ناك الو« سفنلا ىف عقوأ هناا لعفلاب

 لات ) فنصملا ىراخبلا ىأ ( هللا دبع وبأ لاق ) هل . عاصلاب ءافتكالابف ةينكلا امأو ءاملا ةضافإ ىلع راصتقالابف

 نبا وه ةمجعملا ىازلاب (زعد) هلق امهيجرختسم ىف معل زياو اوف وأ هلصو قيلعتلا اذه ( نوراه نب ديزب

 ,ائالث اهسأر ىلع , اضيأ امهدنعو « < ةبانج لا نم » امهتباور ىف دازو ٠ ليعامسالا دنع لوصوم هئيدحو دسأ

 هلصأ ناكو « ةكم لحاس ةدج ىلا ةبسن لادلا ديدشتو مجلا ضب ( ىثنجلااو ) هلق . یاسنلاو لسم دنع اذكو

 نيتياورلا نم دارملاو . مدقت اك بصنلا زوج و « ةءاكمملا ىلع رسكلاب ( عاص ردق ) هل . ةرصبلا نكس هنكل ابنم

 اديدحن ال اييرقت ءاملا نم عاصلا ءلمب عقو لاستغالا نأ

 ا لف اا نأ نع هز ا لو مدا نب ىج انت دح لاق دغ نب هللا دبع شرو - ۲

 1 عاص كيفك: اقف « لسةلا نع ا 0 موق هدنعو ةونأو وه هللا كيع ب رباج دنع ناکه نأ رفمج وأ

 ت انمأ م كنم رخو ارش كنم ىفوأ وه نم ىنكي ناك راج لاقف . ىنيفكي ام : لر لاقف

 [ ؟ه5 2 ۲۵١ : ىف ءافرط ۲۵۲ ثيدحلا]

 ةاورلا يخ تبث : ىنايج لا ىلع وبأ لاق ( مدآ نب مي انئدح ) هلوق . ىنعجلا وه ( دم نب هللا دبع انئدح ) هلو



 لسغلا باتك ۔ ٥ ظ ۳٣٦
 نبا وه (ريهذ ) ھل . هب الإ دنسلا لصتی الف - مو وهو « مدآ نب یجب هتياور نم طقسف ىوحلا نع رذ ال الإ -
 . ىقابلاب فورعملا بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم وه رفعج وبأو « ىعيبسلا وه قحإ وبأو ٠ ةيواعم
 نم اہلع تفقو ىلا خسنلا ىف !ذك ( موق ) هلق . رباج دنع ىأ ( هدنعو ) نيسحلا نب ىلع ىأ ( هربأد وه) هلق
 تسيلو « هيف ام هيفو راج ىلع دوعي اريمض اهحارش اهلعجو ءاحلا ةدايزب « هموق هدذعو د ةدمعلا ىف عقوو < ىراحبيلا:

 قتح] دافأ ( لسغلا نع هولأسف ) هلق . هيلع قفتملا جرخم هنإ هلوق ىلع اضيأ دراو كلذو .الصأ ملسم ىف ةياورلا هذه .
 لاق هببأ نع دم نب رفعج قيرط نم جرخأف « ىوارلا رفعج وبأ وه لاؤسلا ىلوتم نأ هدنسم ىف هيوهاد نبا
 ىنأ نع صوحالا ىنأ قيرط نم جرخأف لاؤسلا ببس هتياور ىف اسلا نيبو « « ةءانجلا لسغ نع ارباج تا
 هذه ىف لاؤسلا بسناو « لاؤسلا ىلوت رفعج وبأ ناكف « راج دنع لسغلا ىف ائيدامت د لاق رفعج ىنأ نع قمسإ
 ديم ىقأيسو « هلوأ حتفب وهو « كيفكي » لاقف باوجلا رباج درفأ اذهلو « كلذ مدصقل ازاجب عيملا ىلا ةياورلا
 تبث ام ديؤي اذهو « موقلا نم ىأ « مهنم » ليعاحإلا داز ( لجر لاقف ) هلق . هيلي ىلا بابلا ف عضوملا اذهل
 هب مزج اک ةيفنحلا ناب هوبأ فرعي ىذلا بلاط بأ نب ىلع نب دم نب نسحلا وم لئاقلا اذه نالبانتياؤذ ىف
 ء رادقملاو ةفصلا لمتحي (فوأ ) هل ٠ ىراصنأ رباجو ىهثاه هنال راج موق نم وه سیلو < معلا بحاص
 ءازيغوأ ; ليصألا ةياوو قون: وه نع هب رخل وأ ىلع افطع عفرلاب ( كنم یخو ) ھل . رثكأو لوطأ ىأ
 الو , ةالصلا باتك ىف هلعف نم احضاو كلذ ىتأيس ا راج وه انمأ لعاف ( انمأ مث هل . لوصوملا ىلع افطع بصنلاب
 جاجتحالا نم فلسلا هيلع ناك ام ناب كثيدحلا اذه قو« يام هللا لوسر لعافلاو هلوقم نم هلعج نم ىلا تافتلا
 قحلا حاضي] دارلا دصق اذا لع ريغب یرام نم ىلع فنعب درلا زاوج هيفو « كلذ ىلا دايقنالاو متلي ىنلا لاعقأب
 ءاملا ىف فارسإلاو عطنتلا ةيهارك هيقو « كلذ لثم نم نيعماسلا دب ذحتو

 و ىنلا نأ سابع نا نع ديز نب راج نع ورم نع ةنبيع "نا انثدح لاق ےس 5 او - ۴

 ص رادق : ت نع ئدللاو 8 نوراه نب ديزي لاقو . دحاو ءانإ نم ناليتفي اناك ةنوميمو
 م وبأ یور ام حيحصلاو « ةنوميم نع سابع نبا نع » ًاريخأ لوقي ةنييع نبا ناك : هللا دبع وبأ لاق ر 5 7 < وو 7 : ٤

 ءاثعشلا وبأ انرخأ وربع انريخأ نايفس انثدح ١» ىديملا دنسم ىفو « رانيد نبا وه (ورعع نع) هلق
 هنع هاور اذك ( ةنيبع نبا ناک ) هلو . فنصملا وه ( هللا دبع وبأ لاق ) هلق . روكذملا دي نب رباج وهو
 ىلع ايرج ميعن ىلأ ةباور ىراخبلا حجر امت ]و « ادق هنم عمس نم ميعن وبأ لاق اک هنع هاور امنو ةاورلا رثكأ
 ةهج نيرخآلا ةياورلو « خيشلا ظفح ةوق ةنظم هنآأل عاملا مدق مدع تاحجرملا ةلمجج نم نآل « نيثدحلا ةدعاق
 ٠ نم ىرخأ ةبج نم ليعامسالا ابحجرو « نايفسل ةمزالمو ادع ثك أ مهنوكىمو حيجرتلا هوجو نم ىرخأ
 دقو . اهنع هذخأ هنأ ىلع لديف ةئوميم عم هلاستغا ةلاح ىف يلب ىنلا ىلع علطي ال سابع نبا نوك نمو ىنعملا ثيح
 لسمو  نايفس نع مدين اسم ىف ممريغو ةبيش ىبأ نباو ربع ىبأ نباو ىديملاو ىففاشلا ةر ركذملا ةياورلا جرخأ
 نإ » نيبو « نالف نع » نيب ةيوستلا ىرب ال ىراخبلا نأ ثحبلا اذه نم دافتسيو « هقيرط نم امهريغو قاسنلاو
 نأ نيحراشلا ضعب ىعداو . حالصلا نبا بانك ىلع هتبتكامق هتققح دقو » هركذ لوطب ثحب كلذ نو « انالف



 ۳۷ ظ مهم -؟ه6 ثيدحلا
 فرحا قدم يداعب كلذ نأ كارلا ءانإلا ردق هيف ركذي مل هلال ةجرتلاب هل ةبسانم إل اذه ةئوميم ثيدح
 يأ ورم الو هلوق تحت ثيدحلا اذه لخديف م عضاوم ةدع ىف ىعفاشلا هن حرص اک اراغص تناك مهين اوأ نأ ىو

 تلسنتغاو هل ةجوز امېنم لك نوكل 5 قرفلا وهو ةشئاع ثيدح ىف ديقملا ىلع هيف قلطملا لمح وأ 5 عاصلا وحن

 لعأ هللاو.."بيرقتلاب ةمجرتلا تحت لخديف « عاص نم ديزأ امهنم لك ةصح نوكتف « هعم

 الت هسأر ىلع ضافأ نم اپ - €
 ہر

 ”ريبح ىنئذح لاق درس "نب الس ین لح لاق ی قاحسإ ىنأ ن ¢ وُ اند لاق مي وا شوا ا4

 اهيتلكه يدب راشأو « الث ىمأر ىلع ضيف انأ ام » هيلع هلا لوسر لاق : لاق یم "نبا

 نبا وه ( ريهز انثدح ) هلق . كلذ ىف ةشئاعو ةنوميم ثيدح مدقت ( اثالث هسأر ىلع ضافأ نم باب ) هلق

 ناهلسو « اضيأ ىعيبسلا وه قت وأو « هلبق ىذلا بابلا ف لزنو « دانسالا اذه ىف هنع الع دقو ىنعجلا ةبواعم
 ةياور هيفف « ةباحصلاريهاشم نم هخيشو ءارلا حتفو ةلمبملا مضب هوبأو « ةباحصلا لضافأ نم وهو ىعازخ درص نبا
 نم هبيس جرختسملا ىف معن وبأ ركذ دقو « فوذحم ءامأ د ميسقو « ةزمملا ضب ( ضيفأف انأ امأ ) هلق . نارقالا
 ىلأ نع صوحالا نأ قيرط نم يل ا ل دنع اوركذ , هدنع هلوأو هجولا اذه

 ‹ ثيدحلا ركذف ءاذكو اذكب ىسأر لسغأف انأ امأ : موقلا ضعب لاقف مل ىنلا دنع لسغلا ىف اورام » قمحإ

 رخآ هجو نم مسملو « كلذ نم رثكأ اذكو اذكب دارملا نأ ىلع ءاثالث د كلو فوذحلا مسقلا وه اذهو

 نوكت نال ةلمتحع ىهو « اثالث الإ ضيفي ال ناك وقلي هنأب رعشم قايسلاو « فيقث دفو مم كلذ نع اولأس نيذلا نأ

 لوألا لاتحالا ىوقي بابلا رخآ ىف راج ثيدح نكل « ندبلا عي ىلع عيزوتلل نوكت نآل ةلمتمو « راركتلا

 تاياورلا ضعب ف نأ نيتلا نبا ىحو ءامهالك» ىنيمثكللو ‹ شک الل اذك ( امہتلک ) هلق . هيف ام ركذنسو
 اذكهو . اهاتياغ دجنا ىف اغلب دق : هلوقكر يغتت ال ةينثتلا نأ ىربو ةينثت اهارب نم ىلع ةجرخم ىهو « امهاتلك د

 عطقلا ىلع امهيف عفرلا جرخي نأ نكم و « نيبرصبلل افالخ « الك » ىف ءارفلا بهذم وهو « ىن مشكلا ةءاور ىف لوقلا

 م لع نب دع نع دشار ن لَوْ نع ةبعش اندح لاق ردع انثدح لاق راب نب دمع شرڪ ٥

 مال: i ىلع غرف م ئنلا ناك : لاق هللا دبع ن راج

 هجرخأ ثيح هتياور ىف ليعامسالا هب حرص اک راد ود ( راشب نب دم ( انثدح ىليصألاو ( ىبندح )هلو

 ةروصلا هذبب نيديحصلا ىف سيلو . فالخ الب ةمجمملا ليةثتو ةدحوملاب هوبأو « هنع هريغو نايفس نب نسحلا نع

 الثل هيلع تبن الو < ةلمهم نيسو ةانثع هطبضف نبرخأتملا ضعب لفغو « هدعب ةعامجو ىنايجلا ىلع وبأ هلاق هريغ

 دمه نزوبو ةمجعملا ناكسإو هلوأ رسكب ( لوخم ) هأق ٠ نأشلا اذه ىف ةسرام ىقدأ هل نم ىلع یخ ال هناف هب رتغي

 . اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سيلو « رک اسع نال ىف زاثلاو ءرثك الل لواآلاو «رذ ىلأ اور ىف.ناهجولا ناذهو  اضيأ

 ىأ (ائالث ) هلق. . هلوأ ضب .( غرفب ) هلق . رقابلاب فورعملا رفعج وبأ وه هخيش ىلع نب دمو « تيدحلا



 لسغلا باتك _ ہ ۳۸

 , ريثك ىرعش نإ : مشاه ینہ نم لجو لاقو ه هفو « ةبانجلا لسغ نم هنظأ : ةبعش لاق , ليعامسالا داز . تافرغ

 ىلاتثاو : راج یل لاق لاق رفع وبا ىنثدح ماس نب ىحن نب رمعم انمدح لاق ميو وبا ا سو — ۲۵ 5 E و يلا كح ا ميلا ّْ

 م خدلا ناك : ”تلقف ؟ ةبانللا نم ' للا فيك: لاق  ةّيفتللا نب دمع نب نسحلاب ضرع - كع نبا
 ¢ رعشلا ا ىلإ 5 نسحلا یل لاقف . هدّسج راس ىلع ضيم م ؛هسأر ىلع امضيفيو ا هال ذخاي 6 0 0 9 - سمع. خخ 2 م 1 و رک ل 06

 ًارعش كنم رك أ م ئنلا ناك: تلقف
 هيو دمت نزو ىبباقلا ةياود قو <« ىرملا مزج هبو تاياورلا رثك أ ىف نيعلا ناكساب ( رمعم انثدح ) هلق

 وهو ماس نب رمعم لايف ماس هدج ىلا بسني دقو « ثيدحلا اذه ريغ ىراخبلا ىف اضيأ هل سیلو « مك احلا مزج
 « بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع هدلاو مع نبا هناف ء زوجت هيف ( كمع نبا ) هلق . ملا فيفختو ةلمبملاب
 لوقو . اهلا ةبسنلاب رهتشاف ادم هل تداوف اهنع هللا ىضر ةمطاف دعب اهجوزت بلاط ىنأ نب ىلع جوز تناك ةيفنحلاو
 ىف مدقت ىذلا رفعج ىنأ لاؤس ريسغ وبف رفعج ىنأ ةبيغ ىف ناك دس نب نسحلا لاؤس نأب رعشي « ىناتأ » رياج
 وهو ةيفيكلا نع اذهو « عاص كيفكي ١» باوجلا ىف هلوق كلذب رعشأ اک ةينكلا نع ناك كلذ نال  هلبق بابا
 باوج ىف لاقف كلذ ىف راجل عزانملا وه اميمج نيتل أسملا ىف دمع نب نسحلا نكس و « « لسغلا فيك ه هلوق نم رهاظ
 نم رثك أ ىلا جاتحأف ىأ « رعشلا ريثك ىنإ » ةيفيكلا باوج ىف لاقو ‹ للعب ملو عاصلا ىأ « ىنيفكي ام » ةينكلا
 قتكاو ىأ « بيطأو كنم ارعش رثكأ علي هللا لوسر ناك, ةيفيكلا باوج ىف رباج هل لاقف « تافرغ ثالث
 دايدزالا بلط نال ةيريخلا ركذ بسان و « مدقت ام ةہكلا باوج ىف لاقو 5 اہ لصح ءاقنإلا نأ ىضتفاف ثالثلاب

 . هب مهلعأو هلل سانلا قتأو نيعرولا ديس مقلب ناكو « دسجلا عيمج ىلا ءاملا لاصيإ ىف ىرحتلا هيف ظحلي ءاملا نم
 . هيلا تفتلي الف ةسوسولا هراثم نودكي دق عطنت هب تكا ام ىل_ع ةدايزلا نأ ىلا رباج راشأف , عاصلاب تكا دقو

 هنأ دارملاو ؛ كثنؤتو ركذت فكلاو فك ع مج و 8 فك أ ةثالث « ةع رك ة باور ىفو ) فكأ ثالث ( هلو

 نع دمع نب رفعج نع اص نب نسحلا قيرط نم هيوهار نب قححإ ةباور كلذ ىلع لديو « نيفك ةرم لك ىف ذخأي
 سنج مسا فكلاو « بابلا لوأ ىف ىذلا ممم نب ريبج ثيدح هديؤيو ؛ « هندي طسلوو فثبدحلا رخآ ىف لاق هب

 سأرلا نم ةبج لكل نوكي نأ لمتعو « راركشلل ثالثلا تافرغلا هذه نوكن نأ لمتحبو « نينئالا ىلع لمحيف

 ش ابرق ةشئاع نع دمح نب مساقلا ثر دح ىف قأيس اک ةفرغ

 ةدحاو هرم للا باپ -ه
 6 هيسا € x 2 Nz 14 ا

oYبيكر نع دعحلا ىلا ن لاس نع شعلا نع دحاولا كيع اح لاق ليعامإ نب یوم انعم مع  

 ىلع عرف مث ثالث وأ نيت هيدي لسع لسا ءام لكي ىنا تعضو : ةنوميم تلاق : لاق سابع نا نع

 ىلع ضافأ م «هيدكو و و یش و ضد e ْض ا حسم 5 ۵ رک اذ سف هلام
 ع 1 ب ا ‘¢ ¢ 8
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 ۳۹۹ ۲۸ - ۲۵۷ ثيدحللا

 ددعب ديقي ل هلال ءهدسج ىلع ضافأ مث » هلوق نم كلذ دافتسي لاطإ نبا لاق ( ةدحاو ةرم لسخلا باب )ەلۋ

 نبا وه ( دحاولا دبع انثدح ) لوق . اهياع ةدايزلا مدع لصآلا نآل « ةدحاولا ةرملا وهو ىمسي ام لقأ لع لمحيف

 ىنييمشكللو « ( هدب لسفف ) ةياورلا هذه ىف هلوق . لسغلا لبق ءوضولا باب ىف مدقت نئملاو دانسالا قابو « دايز

 كلا : لاقت قامركلا لفغو « هنع ةناوع ىبأ ةياور نم ىتأيس ( شمعالا نم كشلا ( اثالث وأ نيةرص ) « هيدي د

 نيب و وضعلا نيب !وقرف مهنا كو راك ذم هدحاو ليقو « سايق ريغ ىلع ركذ عمج وه ( هریک اذم ) هلو . ةنوميم نم

 هعمج اإ : فورخ نبا لاقو « راكذم هدحاو ليقو « هل دحاوال ىذلا عما نم وه : شفخالا لاق « ىثثآلا فالخ

 عومجلا نم ءزج لك لعج هنأكف هسا لكلا ىلع قلطأو < هب لصتي ام ىلا رظالاب دحاو الإ دسجلا ىف سيل هنأ عم

 لسغلا مح ىف ركذلاك

 لالا دنع بيلا وأ بالحلاب أدب نم بسب -1

 ئنلا ناك: تلاق ةعئاع نع . مماقلا ن ن نع ۳ اع وبأ اند لاق یل 9 ع اشو - ۸

 لاقف « اا ۳ « ننال ۾ اکا 1 دخأ بالحلا وح ءىثب اعد ةبانلا ن ملكا اذإ م

 هسأر نع امهم
 اثيدحو ام دق اهرمأ لك أ بابلا ثيدحل ةمجرتلا هذه ةقب العم ( لسفلا دنع بيطلا وأ بالحلاب أدب نم باب ) ِهْلَق

 ةباورلا ف فورعملا ريغ ىلع بالحلا فل طبط نم مهنمو . مولا ىلا اهيف ىراخبلا بسن نم مهنف « ةا نم ةعامج ىلع

 ىف لاق هناف ىلبءاسإلا م وأف والا ة.فئاطلا امأف . ريبغت ريغ نم اهجوت اه فلكت نم مهنمو < ةّمباطملا هجتتل

 ىأو بيط بالحلا نأ هبلق ىلا قبس. طلغلا نم Ra هللا دبع ايأ هللا محر : هجرختسم

 قرط لمأت ىفو : لاق . ايا 0 ءانإ بالحلا امت إو « لسغلا لبق لاستءالا دنع بيطلل ىنعم

 « اضيأ نابح نباو ةع رخ نبا ةياور ىهو . ىبتلا « بالح نم لسقغي ناك » هيف ءاج ثيح كلذ نايب ثيدحلا اذه

 لامعتسا ىلع هل ا ايلا هركذ دقر ' : لاق « ةقان بلح ردق عسب ءانإ بالحلا : دواد نأ حرش ىف ىباطحلا لاتو

 ف بطلا نم بالحلا سیلو ؛ ىديآلا لسغ ىف لمعتسي ىذلا بلحملا هب ديرأ هنأ موت ساو « روبطلا ف بيطلا

 : رعاشلا لاتو لاق . كل ترسف ام وه امل و ‹ ءىش

 بالحلا ىف ىرف ام عرضلا ىف در عار, تعم وأ تير له حاص

 : بيذملا ف لاق ٠ ىرهزالا مهلوأف ةيناثلا ةفئاطلا امأو . ةعامجو ىزوجلا نباو علاطملا ف لوقرق نبا ىباطخلا عبتو
 بالسجلا وه الو « هوفحصف بالاك هيف باح ام ىأ ةفيفخلا ماللاو ةلموملاب ةعاج هطبض ثيدحلا اذه ىف بالحلا

 فورعملا نأ ةرج نم اذه ىرهزالا ىلع ةعاج ركنا دقو . برعم ىسراف درولا ءام وهو ماللا ديدشتو جلا مضي

 هسنم قيلأ لسفلا دعب لمعتسي نال بيطلا نآل ريثالا نبا لات . اضيأ ىنعملا ةمج نمو فيفختلاو ةلمهملاب ةءاورلا ىف

 اذه ملسم مض : نيحيحصلا بيرغ ىلع مالكلا ىف ىديجلا لاتو . ءاملا هبهذأ لستغا م هب أدب اذإ هلال  ىلوأو هلبق

 ام رف ىراخبلا امأو 4 ءانإلا لسع امرأت هنأكف دحاو عضوم ىف عاصلا ردق ثيدحو قرفاا ثيدح عم ثيدحلا

 ىرابلا حف # ١ ج4۷ ب م



f°لسفلا باتك ه  

 لع « ىبتنا ثيدحلا اذه ريغ ةمجرتلا ىف كذب مل هلال لسغلا لبق نوكي بيطلا نم عون هنأ ىلع هلوأت هنأ ناظ نظ
 : ضايع ىضاقلا لاقو « هب حصفي مل نکل كلذ ريغ دارأ هنأ لمتحو ىأ ءالاتحا كلذ دارأ ىراخبلا نوك ىديا
 حتفب وهو بيطلا بلع ثيدحلا اذه ىف ىأ دارملا ليقو « ةقانلا بلح ردق هؤلم ءانإ يملا ركي بلحلاو بالحلا
 بالجلا نيحيحصلا ريغ ىف مهضعب هاور دقو : لاق « نيلي وأتلا ىلا تفتلا هنأ ىلع لدت ىراخبلا ةجرتو : لاق يملا
 ىرهزألا ىلع ىورملا ديبع وبأ ركذأ دق : ىوونلا لاقو . ىرهذالا هلاق ام ىلا ريشي ٠ ماللا ديدشت و ميجلا مضب
 ميجلا مضي هلاق نم اذكو بيطلا نم هنظ نم مو دقو « اهريغ حصي ال ةلمهملا رسكب بالحلا : ىطرقلا لاقو . هلاق ام
 بيبطت دارأ امو « بيط فرع هلام بيطلا هلوقب ىراخبلا درب مل : ىربطلا بحمن ا لاقف ةثلاثلا ةفئاطلا ااو نبأ
 عضويف هب أدبي هنم لستغي ىذلا ءانإلا بالحلاب دارأ امناو « تناك نا ةساجب و نردو خسو نم هيفام ةلازاب ندبلا
 , ىدبجلا هركذ اک تایاورلا ضعب ىف تبث اذكو < واولا ىنعم « بيطلا وأ د هلوق ىف « وأ » و : لاق . لسفلا ءام هيف
 ةءادبلا ثيدحلا فو . لسغلا ىف عورشلا لبق فيظنتلا ىف عورشلا مث لسغلا ءام دادعإ ىلع هلمح هنأ هركذ ام لصحمو
 ىلا ةراشإلا دارأ ىراخبلا نوكي نأ لمتحي ليقو « رعشلا لجأ نم ندبلا ةيقب نم اثعش رثك أ هن وكل سأرلا قشب
 هريغو ةبيش ىأ نبا هجرخأ ا ةءانجلا لسغ ىف كاذب قّكيو ىمطخ هسأر لسغي ناك هنأ دوعسم نب! نع ىور ام
 ناك لب ىنلا نأ ىلع ثيدحلا اذه لد : لوقي هنأكف « فيعض دانساب ةشّئاع نع اعوفرم دواد وبأ هاورو « هنع
 ام كلذ ىوقيو . هريغو ردسلاك ندبلا قني ام ايش كلذ ىلع مدقي ناك هنأ تبي ملو « ةبانجلا لسغ ىف ءاملا لمعتسي
 « هسنج ريغ نم هنأ ىلع لمحيف بالحلا مسق بيطلا نأ ىلع لدي دأ هلوقق ؛ «بيطلا وأ بالحلاب » تاياورلا مظعم ىف
 بالحلا ىف ىنلا ءاملا اذه ىلع بالحلاب دارملاو  مهيلع لكشأ كلذلف هسنج نم هنأ ىلع هلح هيلع ضرتعا نم عيجو
 ىنعملاف بيطلا هيف ىذلا ءانإلا بالحلاب دارأ نوكي نأ لمتحي : ىامركلا لاقو « اذاجم لحنا مسا لاحلا ىلع قلطاف
 وهو . ىبتتا ىناثلا نود لوألا ىلع بابلا ثيدح لدف بيطلا سفن بلطب ةراتو بيطلا فرظ بلطب ةرات دب
 ةمجرتلا هذه ىف بالحلا لعج ىراخبلا نظأو : ىباطملا مالكل هتباكح دعب لاق هناف , لاطب نبأ مالك نم دمتسم
 ىنلا مثلي هللا لوسر بيط هيف ناك ىذلا ءانإلا بالحلا امتإو < مو دقف كلذ نظ ناك ناف : لاق بيطلا نم ابرض
 ىبتا . تلي ىنلاب ايسات لسغلا دنع بيطلا لامعتسا: ىلع ضحلا ثيدحلا فو : لاق . لسفلا دنع هلمعتسي ناك
 يأ ,نمآلا هسأر قشب أدبف » ءانإلا ف ىذلا بيطلا نم ىأ « هفكب ذخأف , ثيدحلا ىف هلو لعج هنأكف . همالك
 رهاظل ةبسنل اب نسح هيجوت وهو « لاستغالا ال بييطتلا ةفص ثيدحلا ىف ةروك ملا ةفصلا نأ هلصحعو . حلا هبيطف
 لسفلا ةروكذملا ةفصلا نأ فرع ليعامسالا لاق اك ثيدحلا قرط لمأت نم نكل « ىراخبلا اهقاس ىتلا ةياورلا ظفل
 هلوق لدب « حدقب لستغي ناك» ثيدحلا اذه ىف ةلظنح نع ميهادب] نب یکم قيرط نم ليعامسالا ىورف « بيطتلل ال
 قيرظ نم قزوجللو . ثيدحلا' ء فرغ ثالث هديب لوقي مث هبجو لسغإ مث هيدب لسفي ناك » هيف دازو بالحب
 لدي لسغيو لستغا هلوقف . ثيدحلا « نءألا هسأر قش لسغف بالحب ىناف لستغا » مصاع ىبأ نع ىبلسلا نادمح
 لستغينأ دارأ اذا ناك» ظفلي مصاع يبأ نع را دنب قيرط نم ىليءامسالا ةياوراما وك بسطلاءاذا الءاملا ءانا هذا ىلع
 هلو ةالولف« هسا ر ىلع غ رفافءام هيفكيذخأ مث رسيالا مثنميالا قشلابأ دبف هفكبذ خآف بالحل ان ودءىشب اعد ةبانحلانم
 ظفلب مصاع بأ نع نائس نب ديزي نع هحيم ىف ةناوع وبأ هاور نكل « لسغلا لبق بيطتلا ىلع هلمح نكمال ءام



 ۴۷١ ۲۰۸-۲۰۹ ثیدحلا

 ةفرغ هلوقو لستغي هلوقف « كلذكر يالا مث نم الا هقش ىلع اهلعجيف هيفكب ةفرغ ذخأيف بالح نم لستغي ناك د

 رجعي ال بيطتلاو « نميألا هسأر قش ىلع بصي مث د قبيبلاو نابح نبال ةءاور ىفو « ءاملا ءانإ هنأ ىلع لدي ام اضيأ

 بيطلاب دارملا نأ_نآلا هظفحأ الو  مهضعب نع تي أرو . بيطتلا ىلع هلح نم ليوأت دعبي هلك اذهف « بصلاب هنع

 < مارحالا ناس نم لسغلاو » لاق « مارحإلا دنع هي ىنلا بيطت تناك اهنأ ةشئاع ثيدح ىلا ةراشالا ةمجرتلا ىف

 بيوبت هيوقي و . ىهتنأ هتداع نم !رمتسم نكي مل كلذ نأ ىلا انه ىراخبلا راشاف « لسفلا دنع لصح بيطلا نأكو

 تبيط انأ » ةشئاع ثيدح قاس مث « بيطلا رثأ قب و لستغا مث بيطت نم باب ٠ باوبأ ةعبس كلذ دعب ىراخبلا

 - هناعمل ىأ - بيطلا صيبو ىلا رظنأ قأكو اهدعب ةياور ىو ءامرح حبصأ مث هئاسن ىف فاط مث تلي هللا لوسر

 لاستغالا طبنتساف ء ابيط خضني امرع حبصي مث د بابلا اذه ليبق هدنع ىرخأ ةياور ىفو « مرحب وهو عَنِ هقرفم ىف

 دعب لستغا هنأ فرعف « لاستغالا همزال نمو عاملا نع ةبانكهنال ,هئاسن ىلع فاط مث د املوق نم بيطتلا دعب

 نم ه انه هلوقف اذه ىلمف « هنم رثكيو بيطلا بحب عقلي ناك هن ال « هترثكل لسفلا دعب بيطلا رثأ قبو بيطت نأ

 « لسغلا ةدارا دنع « بيطلاب أدب نم ١ وأ « لسفلا لجال هب ىعدتساف لسفلل ىذلا ءاملا ءاناب ىأ « بالحلاب دب

 نم فورعف هدعب بيطتلا امأو « لسفلاب ةءادبلا ىلع هتموادم ىلع بابلا ثيدح لدف نبىمألا نيب ةددرتم ةججرتلاف

 ىدنع ةبوجآلا نسحأ اذسهو . هانركذ ىذلا ثيدحلا ىلا ةراشالاف لسفلا لبق بطلاب ةءادبلا امأو « هنأش

 « لسفلا دنع بيطلل ىنعم ىأو » ىل_رعامسالا لوق نأ اذه نم فرعو . لعأ هاو ىراخبلا تافرصتب اهقيلأو

 هللاو . اهروهظل امل ضرعتت مل تاذخاؤم مدقت ام امهريغ مالك ىفو  مدقت ىذلا ريثالا نبا لوق !ذكو « ضرتعم

 رثكأ دقو ىراخبلا خویش رابك نم وهو لببنلا وه دانسالا ىف روكذملا مصاع وأ : ( ليكت ) . باوصلا ىداملا

 . ىحمجلا نايفس ىفأ نبا وه ةلظنحو . ةطساو هنيبو هنبب لخدأف دانسالا اذه ىف لزن هنكل باتكلا اذه ىف هنع

 . ليعامسالا ةياور نم نيبت اک لستفي نأ دارأ اذإ ىأ « لستغا اذا ناک, هلوقو . ركب بأ نب دمت نبا وه مساقلاو

 وبأ هفصو دقو « بالحلا ىمسي ىذل! ءانإلا نم بيرق ءاثإ ىأ « بالحلا وحن , هلوقو . بلط ىأ ءاعد , هلوقو

 « هيفكب مصاع وبأ راشأو » نابح نبال ةياور ىفو  هنع هحيح ىف ةناوع وبأ هجرخأ ريش ىف بش نم لقا هنأب مصاغ

 ىف لسم دازو «  لاطرأ ةينامث عسي زوك ردقكك » تبلل ةياور ىفو « ىلعألا هرود هب فصي هيريشب قاح هنأكف

 « هسأر ىلع امهب لاقف هيفكب ذخأ مث ١ ريالا هلوق دعب دانسالا اذه اضيأ ىنثملا نب دمع نع ثيدحلا اذهل هتياور

 قييمشكلا ةياور ىف عقو « هك » هلوقو « ةناوع ىبأ ةياور هب تحرص اک ةثلاثلا ةفرغلا ىلا هيفكب ذخأ هلو قي راشأف

 طسو وبف « نيب » هيف حلص عضوم لك ىرهوجلا لات نيسلا حتفب وه « هسأر طسو ىلع » هلوقو ةينثتلاب ءهيفكب د

 نبا هيلع مجرت كلذبو « ربطتلا ىف نمايملاب ةءادبلا بابحتسا ثيدحلا ىنو . كيرحتلاب وهف حلصي مل ناو نوكسلاب

 هلوق ىلع مالكسلا ركذنسو . نابح نبا كلذ ىلع مجرتو ‹ تافرغ ثالثب لسغلاب ءازتجالا هيفو . قب.بلاو ةمزخ

 ىلاعت هللا ءاش نإ هدعب ىذلا بابلا ىف « امج لاقف د

 ةبانجلا ىف قاعلتسالاو ةضمضلا ساپ - ۷

 ٌ نع لاس ىنثدح لاق شعلا انثدح ییا اتد < لاق ثايغ ن صفح ن رع و - ۹



 لسفلا باك ۔ ١ ٥ لذي

 « امهلّسفف هراس لك هنیمیب عراف ءالن هلو یدل تص : تلق هن ومم» “دخ لاق سابع نبا نع بي

 هجو لسغ م « قشفنتساو ضمضت مث املس ميلر تح تالا دا 3 جرف لسغ م

 ا مف ليدتع يأ 2 لف, ىحنت ٤ از ىلع ضافأو

 ؟ ال مأ هيف نابجاو امه له دارملاو « ةبانجلا لسغ ىن ىأ ( ةءانج لا ف قاشنتسالاو ةضمضملا باب ) هلق

 هدعب ىذلا بابلا ةياور ىف نآل « ثيدحلا اذه نم امهبوجو مدع طبنتسا ىراخبلا نأ ىلا هريغو لاطب نبا راشأو
 ةبانجلا لسغ ىف ءوضولا نأ ىلع عامجإلا ماتو « ءوضولل امهنأ ىلع لدف « ةالصلل ءءوضو أضوت مث و ثيدحلا اذه ىف
 نم ىور ام لمګ و < هعباوت تطقس ءوضولا طقس اذاف ءوضولا عباوت نم قاشناسالاو ةضمضملاو < بجاو ريغ

 . ليصالا ةياور ىف تبث اك ثايغ نبا ىأ ( صفح نب رع انثدح ) هلق . لضفلاو لاكاا ىلع قير هلسغ ةفص

 ىف اذك( ضرالا هديب لاق مث ) وق . ةرم لسفلا باب ىف قبس اک لادتغالا ءام ىأ هلوأ ضب ( السغ ) هل

 ىف لوقلا ىلع لعفلا قالطإ عقو دقو « لعفلا ىلع لوقلا قالطإ نم وهو « ضرالا ىلع هديب ١ رثكاللو < انياور

 « لعفي ام لثم تلعفل اذه ىتوأ ام لثم تيتوأ ول ء نآرقل' ولي ىذلا ی : هف لاق , نيتنئا ىف الإ دسح ال و ثيدح

 فف < ضرألا هدم ترف عضوملا اذه ف شععألا نع ةز رح أ ةباور نم ابيرق نيديلا لضفت باب ىف قأيسو

 لاق » ةم رك ةياور ىف داذ ( ام ضفني ملف ) هلق . ةحان ىلا لوحن ىأ ( ىحتت مث ) هلق ٠ برضب انه « لاق د

 نم باب ىف تأ. مو « ةصوصخ ةقرخ ليدنملا نال ةقرخلا ةدارإ ىلع ريمضلا ك كنأو « حسمت ل ىنمي هللا دبع وبأ

 لسغلا لبق ءوضولا باب ىف تمدقت ثددحلا ثحابم ةيقبو ٠ « ةقرخ هتل وانف ةئوميم تلاق » هني ىلع غرفأ

 اون انوکا تارا هلا es بصب - 8

 ثلا ىلأ نب راس نع شعألا اذ لا نا د لاف یا 53 ا لا دبع شام - ۰

 ا تلد م هدب جرف لَسْعف « ةبانللا نم لدنغا يم ىنلا نأ ةنوميم نع ر سابع نا ن رع بيرك نع

 هاجر ل لمع نم عرف الف .قالصل ةءوضُ امون ت ابتغ م طال
 هللا دبع انثدح ) هل . حسملا لبق اهنم قنأ ديلا ريصتل ىأ ( قنأ نوكتل بارتلاب ديلا حسم باب ) هلق

 لسغف ) هل . ةنييع نأ وه نايفسو . ,ىديملا انئدح لع شكلا رصتقاو « انتياور ىف اذك ( ىديجلا ريبزلا نب

 كحاب م تمدقت دقو « لاستغالا نم غارفلا دعب نكي ل جرفلا لسغ نآل ةيبيقعت تسيل و ةيريسفت ءافلا هذه ( هجرف

 لسغلا ةفص نم هيف ركذ ام بيترت ىلع ةلادلا مثب هيف نايتإلا قاسلا اذه دئاوف نمو . اضيأ ثيدحلا اذه

 دال ريكو رق هدب لع ن کک مل اذإ املسغب نا لبق ءانإلا ىف هدي بس 1 لدي ا

 اع ع نباو رع نبا رک 1و: دوت 0 اهل لو ذورطلا ل 20 بزاع نب هارّبلاو رع نبا “خدو

 ةبانإلا لسع نم حقن



 افلا ۲۹۹ - ۲۹۰ ثيدحلا

 ءانإلا جرا ىأ ( امضي نأ لبق ) لسفلا ءام هيف ىذلا ىأ ( ءانإلا ىف هدي بنجلا لخدي له باب ) هلو

 هل وق ىف لخدف هيف فلتخع اهرثأ نال « اهبكح ىأ ( ةبانجلا ريغ ) اهريغو ةساحي نم ىأ ( رذق هدي ىلع نكي ملاذا )

 نأ لبق ءانإلا املاعدإ هل زاج ةفيظن تناك اذا بنجلا دي نأ ىلا ىراخبلا راشأ : بلإملا لاقف امكح امأو « رذف

 ىأ ( هدي بزاع نب ءاربلاو ربع نبا لخدأو ) هل ٠ ابنج هنوك ببسب اسمن هئاضعأ نم ءىش سيل هنآل « اهلسغي

 ىأ هلوأ حتفب ( روبطلا ف) هلق . ةينثتلاب ءامجدي د تقولا ىنال ةياور فو « هدي امهنم دحاو لك لغدأ

 لبق هدد لسغي ناك هنأ هنع قازرلا ديع یورو < هاتعم روصام نب دعس هلصو ربع نبا رثأو ‹ لاستغالل دعملا ءاملا

 اناظ ناكل سغ ثيحو « هدي ىف رذق ال نأ انقيتم ناكلسفي مل ثيخ : نيلاح ىلع التب نأب امهنيب عمجيو « ربطتلا

 ىف هدي لخدأ هنأ د ظفلب ةبيش ىلأ نبا هلصو ءاربلا رثأو . زاوجلل كرتو بدنلا لسغ وأ < ايش اف نأ انقيتم وأ

 نأ لبق ءاملا مهيديأ نولخدي مب هللا لوسر باحسأ ناك , لاق ىعشلا نع اضيأ جرخأو « املسغي نأ لبق ةربطملا

 امأو « هانعم قازرلا دبع هلصوف رمع نبا رثأ امأ ( سابع ناو رع نبا ري ملو ) هلو . « بنج مهو امولسي

 ةمجرتلل هب لالدتسالا هيجوتو « هع اضيأ رخآ هجو نم قازرلا دبعو « هنع ةبيش ىلأ نبا هلصوف سابع نا رثأ ٍ

 ءام نم بنجلا ندب قالام هيف رطاةت ىذلا ءانإلا نم لاسقغالا عنتمال ءاملا ىف روت تناكول ةيكسحلا ةبانجلا نأ

 اک ٠ وفعلا ماقم ىف ناكف « هنم زارتحالا قشي ام هلال اسأب كلذب ىفاحصلا رب مل امت] : لاقي نأ نكم و « هلاستغا

 اذه نم عسوأ وه ام هلا ةحر نم وجرنل انإ ؟ ءاملا راشتنا كلع نمو : لاق ىرصبلا نسحلا نع ةبيش ىنأ نبأ ىور

 ئنلاو اأ ”لستغأ ثنك : تااق ةعأاع نع رساقلا نع ذأ د ل نب هللا دبع اشو - ۱
 م

 55 8 ۽ 2 8 0 3 | انإ كاا
 هيف دیا فاتح 2 و ءالإ نم ا

 وهو « ملفأ انربخأ » ةعركلو ( انثدح) هلق . < بنعق نبا » ملسم داز ( ةلم نب هللا دبع انثدح ) هلق

 نتملا اذه مدقت دقو ؛ دم نبا وه مساقلاو . ایش ديعس نب حلفأ نع ىراخبلا جرخ ملو « لسم هاور اک دیح نبا

 ىأ « ةيانجلا نم د هرخآ ىف سم دازو « هرخآ ىف ةرياغم عم ىرخأ قيرط نم هتأ ما عم لجرلا لسغ باب ف

 . ةشلاع تعم لوي مساقلا حم هنأ حلفأ نع بهو نبا قيرط نم نابح نباو ةلاوع نالو « ةبانجلا لجأل

 فلتخت » حلفأ نع ناجلس نب قمسإ قيرط نم ىلليعامساللو «هيف انيديأ فاتخت , هلوق دعب « قلتو » هيف دازو هركذف
 قتلو » هلوق ناب رعشي اذهو « قلتو ىنعي هيف انيديأ فلتخت » هقيرط نم قبلو « قتلت ىتح ىنعي « انيديأ هيفا

 ىوارلا للف « اعیج هنم فرتغن دحاو ءانإ نم لدقغن انک اهنع رخآ هجو نم رعشلا ليلخت باب ىف قأيسو « جردم

 ةذاعم قيرط نم ملسملو < هلبق ةرات ىه فرتختو اهلبق ةرات فرتغي ناك هنأ «فلتخت » ىنعمو « ىنعملاب « قلتو » لاق

 فارتغا زاوج ثيدحلا اذه فو < یل ىعد لوقي ىت> هردابأو ١ ىئاسنلا داز < یل غد لوقأ یتح ىنردابيف » ةشاع نع

 ىبنلا نأ ىلع لدبو < هنم لضفي ام الو ءاملا كاذب ربطتلا نم عسب ال كلذ نأو « ليلقلا ءاملا نم بنجلا

 هنأل «هيف بنج لا سامفناب اخ ريصي هنوكل الكر ذقتسينأ ةيهارك هيزنتلل وه امنإ مئادلاءاملايف بنج لا سافا نغ

 هل زاج ا بنجلا نالف ةمجرتلل هب لالدتسالا هج وت امأو . هئاضعأ نم وضع نيب و بنج ا ندب عيمج نيب قرف ال

 هدب: لسع سالا نأ ىلع لذ بالا يدع ف اك للا مال هثدح عافترا لبق اہ فرتغیل ءانإلا ىف هدب لخدي نأ



V€لسفلا باتك- ه  

 ةنونظم وأ ةنقيتم ةساحن نم هديب نوكي هاب لإ ليبي اجلال ی و
١ 
 م

 اذإ و هللا لوسر 0 تلاق ةشئاع نع هيبأ نع راشه نع 3: اند لاقد ت اشم س

 55 لسغ ةيانجلا نم لسا

 هلو . ةورع نبا وه ماشهو . ةلس نب دامح نم عمسي ملو  ديز نبا وه ( دامح انثدح لاق ددسم انثدح ) هل

 ؛ ةنثتلاب ءهيدي » لاق نكل دنسلا اذهب ددسم نع امات دواد وبأ هجرخأ دقو « ارصتخم هدروأ اذكه ( هدي لسغ )
 : كثردحلا < ةالصلل هءوضو أضوتي مث هلامش ىلع غرفي هجرف لسغيف » ءانإلا نم ىأ « ىلا هدي ىلع بصي » دازو

 « رعشلا ليلخت باب ىف ماشه نع رخأ ءوجو نم هوحن ىأيسو ديز نب دامح نع قرط نم ليعاممالا هجرخأ اذكهو

 , ديلا ةفاظن نقيت لاح ىلع امهلاخدإ لبق نيديلا لسغ اف كذب م ىلا بزل ثيداحأ ىراخبلا لح : بلہملا لاق

 امہ عمج ام نيشيدحلا فالتخا نم لمعتساف 3 ءىش 5 قاع نورك نأ ىثح اذإ أم لع 5 اذه یھ - ماشه ثديدحو

 كرتلا ثيدح : لاقي وأ . زاوجلا ىلع كرتلاو « بدنلا ىلع لعفلا لمح نأ نك و . ىهتا امهنع ضراعتلا نو

 ىرغخالا ىف ركذت مل ةدايز لعفلا ةبارر ىف نآل ديقملا ىلع قلطملا لمحيف « ديقم لعفلا ثيدحو قلطم

 تنك : تلاق ةشئاع نع ةورع نع صنع نب ركب ىبأ نع ةبعش انثدح لاق ديلولا وأ شرو - ۴

 لغم ةا نع هيبأ نع e ةبانج نم دحاو ءانإ نم کک ألد فأ

 ا لف ةبعشف e ا ق کک ( هۆ

 دقو « ةقلعم نحرلا دبع ةياور نأ معز نم مهو دقو « مساقلا نع رخآلاو ةورع نع هب هيخيش دحأ هثدح ةشثئاع ىلا

 نبدانسالاب ديلولا أ نع ىراخبلا ا الاتو نيدانسالاب ديلولا ىنأ قيرط نم قيبلاو ےہ وبأ ابجرخأ

 » هلثع « ليصاللو 2 روك ذملا نتا لثم ىأ ( هلثم) هل . فارطالا ىف هريغو دوعسم وبأ لاق اذکو < اعيمج

 وأ ىف ةديغوف ةدايزب

 41 2 ل ٠ س ,

 الام نب سنأ تمت : لاق ربح نب هللا دبع نا ديه نع ةا لح لاق درا وبأ ا س

 ةباغإلا ىم : ةبعش نع بهو ”لسُم از . دحاو ءانإ نم نال لان نم ةآرلاو يو بلا ناك : لوقی
 نم نكل « نملا اذه ىف اضيأ ةبعش نع هل ثلاث دانسا اذهو « اضيأ ىسلايطلا وه ( ديلولا وبأ انثدح ) هلق

 عفرلا هيف زوجي (ةأرملاو) هلو . نامالا ةمالع باب ىف رخآ نت مدقت هنيمب دانسإلا اذهو . رخآ ىناحص قيرط

 . ىراخبلا خويش نم وهو مهاربإ نبا وه ( لسم داز ) هلو . سنجلل ایف ماللاو ةيعملا ىلع بصنلاو فطعلا ىلع

 ىف عقوو ٠ هريغو ميعذ وبأ مزج كلذبو مزاح نبا ىأ ءريرج نب تقولا وأو ١» ليصالا داز ( بهوو ) هلق

 ملو ريرج نب بهو ةبآور نم نيتك عت دعب دجو ثيدحلا ناف امهو هنظأو « ريغصتلاب بيهوو رذ 1 ةءاور

 دارمو ‹ هنارقأ نم وهف بيهو امأو « ةيعش نع ةأورلا نم ررچ نب بهوو < دلاخ نب بيهو ةءاور نم هدسجب



Ve مون ۲٣۰ ثيدحلا 

 وبأ هنع هاور ىذلا دانسالا اذهب ةبعش نع ثيدسحلا اذه ايور ريرج نب بهوو هاربا نب لسم نأ ىراخبلا

 لع هللاو. ةدايولا هذه نودي ريرج نب بهو ةباود نم ليعامسالا ةجرخأ نك «ةبانجلا نم » هرخآ ىف ادازف دملولا

 r E E دعي هيم لف ا نا نع و 5 ٍءوضأولاو لسفلا قير 6 سسس اپ ت ١١

 نع دملا ىبأ 5 رااس نغ ضال اند لاق دحاولا دبع انت لاق بوبحت نب دغ اشزم — ع6

 یک عراف وب ليبي هام ل لكك لا لوسرا تعضو: ةنوميم تلاق : 00 نبا نع ,سابع نب وت بیر 2

 ا همن« ضرألاب د ل م « ريك اذم لمف هلام ىلع هنيميي غرف 3 < ع ثالث وأ نيام امس ذل

 همم لق لَسَعَف هماقم نم ین 4 ٠ هدسج لَك غرف مث هاذا حار لغو هدو هوو لح ¢ : َقّشنتْماَو

 ىلاعت هللا ناب هل جتحاو « ديدجلا ىف یعفاشلا لوق وهو « هزاوج ىأ ( ءوضولاو لسغلا قيرفت باب ) هلق

 كلذيو 2 ربع نبأ لعفب كلذ ديأ مث : اهقسن وأ اهقرف هيلع بجو ام ىنأ دقف املسغ نف ڊ 2 هئاضعأ لدغ عفا

 كلام نعو . الف سن نوو « ةداعإلا هيلعف كلذ دمعل نم : كلامو ةعسر لاقو 3 ةعامجو ءاطعو بيسملا نا لاق

 ىف اقلطم ىعخنلا هزاجأو . فج نإ الإ دعي ال : ىعازوالاو ةداتق لاتو . داعأ لاط نإو ىنب قيرفتلا برق نإ

 لاقو .٠ ةجح كلذل ادح فافجلا لعج نم عم سيل : لاقو رذنملا نبا كلذ عسيمج ركذ ¢ ءوضولا نود لسغلا

 نبا نع ركذيو ( هلق . ةرابطلا لطبت مل ءوضولا ءاضعأ عی فج ول 5 ضقنيف ثدحع سيل فافجلا : ىواحطلا

 ىلا عجر مث « هيلجر نود قوسلا ىف أضوت هنأ هيف نكلا « هنع عفان نع كلام نع ملا ىف هائيور رثآلا اذه ( رم

 : ىعفاشلا لاق . ىنعملاب هركذ هنوكل هب مزح مل امنإ هنأ لمتحيف « حيحص دانسالاو . ىلص مث هيفخ ىلع حسف دجسملا

 وه ( بوبحم نب دم انثدح ) هل . دجسملاو قوسلا نيب ام ل لقأب لصح دق فافجلا نال هؤوضو فج دق هلعل

 باب ىف هذع ليعامسإ نب یسوم ةباور نم نتا اذه مدقت دقو 0 ىرصبلا دايز نبا وه دحاولا كيو <« ىرصبلا

 اهو € هماقم نم ىحن î و اذه ىو » هناكم نم لوح مث 0 كلذ ىف نأ الإ ¢ الاغ دحاو امهقاسسو ةرم لسفلا

 امئاق لستغا نوكي نأ لاتحا اذه نم ىلامركتلا ىدبأو « ىنعم

 لسغلا ف هلاهث ىلع هنيميب غَرْذأ نم باپ - ١ ا 3 5 ع 2

 بيرك نع دعجلا يبأ نب ملاس نع شمحألا انثدح ةناوع وأ انثدح لاق ليعامسا نب ىسوم انثدح - ؟ |

 0 48 0 لا نكأوسرإ تعضَو : تلاق ثراحلا تنب e £ سابع نا نع ا ل

 لام ىلع هنيميب غرف - ال مأ ةئثاثلا أ كرما ألا ناماس لاق - نیترم ا هدب ىلع بصف

 ار و هيديو هجو لَسَعَو و ا 7 ¢ طا اب 1 ا 5 الد ٤ و لست

 اهد رب مو“ 11 هديب لاقف ةقرخ هماوانف ¢ هيم دق ل حن 5 « هلسح ىلع ت 7

 فنصملا ىلع ضرتعاو . هلق ىذلا ىلع ركاسع نباو ليصآلا دنع مدقم بابلا اذه ( خرفأ نم باب ) ەلۆق



 لسفلا باتك -ه ۴۷٦

 ناك هنأ هنأش نم فرع امب هريغ ىفو صنلاب جرفلا لسغ ىف كلذ نأ باوجلاو « ليلدلا نم معأ ىوعدلا نأب

 مقمقلاك اقيض ناك اذإ اماف : لاك . ىباطخلا هلاق ٠ ءانإلا نم فرتغي ناك اذا ايف انه هلو < مدقت اک نمايتلا بح

 هتياور نم ثيدحلا اذه مدقت ( ليعامس] نب ىموم انثدح ) هلق ٠ هني ىلع هنم ءاملا بضيو هزانسإا نع هعضي هلاذ

 ( هترتسد) هلق یا حاضرا وهز ةناوع وأ ا را دعت كانه هخيش نكلل « ةرم لسفلا باب ىف اضيأ

 ىأ « فوذحم ىلع فوطعم وه ليق ( بصق ) هلو . ةيلاح هيف واولاو <« بوثب ١» شمعالا نع ليضف نءا داز

 نوكي نأ لمتحي لب « هلاقام نيعتي الو . ىلامركلا هلاق « هدب ىلع بصق ءاملا ذخأف هسأر فشكف لسغلا دارأف

 بصلا نبع وه ذخالاو ‹ عضولا لبق اءقو امهنوك نمي فشكلاو ةدارإلاو « هرهاظ ىلع بصلاب ابقعم عضولا

 كلذ لئاقو ‹ شمعالا ىأ ( نايلس لاق ) هلق . ةفصلا تحرش مث < لسغلا ىف عرشف ءام هل تعضو ىنعملاو ‹ انه

 لسغف د شمعألا نع هريغو دحاولا دبع ةباور نم مدقت دقو « دعجلا ىنأ نب لاس « ركذأ » لعافو « ةناوع وأ

 ىف ةناوع وأ هجرخأ ٠ كشي ملو « اثاث هندي ىلع بصق د شمالا نع ليضف نالو ‹ اال وأ نیتص هیدی

 ( ضمضم مث ) هلو . رخأتم هنم ليضف نبا عام نآل مرغ رکذت مث هيف كشي ناك شمعألا نأكف « هجرختسم

 لاقف) هل ٠ ءافلاب < E اذك (هيمدق لسغو )هلق ٠ 56 ريغب « ضمضم » ليصالاو

 لادلا ناكسإو هلوأ مضي ( اهدر مو ) EE هلثم مدقت اک لعفلا ىلع لوقلا قالطإ نم وهو « راشأ ىأ ( هديب

 ظ 00 لادلا ديدشتو هلوأ حتفب اهلاق نمو < مب مزج نكل « اهديرب د لصالاو « ةدارإلا نم

 اذه ةناوع ىلأ نع نافع نع دمحأ مامإلا هاور دقو . مهو ىهو : لاق نكسلا نبا ةياور اهنأ علاطملا ف ىح دقو

 هنل وانف ٠ شمعألا نع ةزح ىلأ ةياور ىف قأيسو « امديرأ ال نأ هديب راش اشأواذكم لاقف و هرخآ ىف لاقو دانسإلا

 معأ هاو « هذخأي ملف بوث

 باور لوا ىلع َر اد ٠ نمو ٠ . داع ملا تيس - 0

 ا 75 3

 ل رت قل كورا تکو ر ml مر 500 : لاق هيبأ نع رشم

 ابيط م حضني امر رج ضل 0 هلان

[YY : ll 

 كلتل نوكي نأ نم معأ رهو ؛ عامجأ ىأ « دواع د ىتييمشكللو . هركح ام ىأ ( داع مث عماج اذإ باب ) هلق

 دواد وأ هج رخ أ كثريدوح هب اتا ىلع لدرو 2 بج 9 امم لسغلا نأ ىلع اوعمجأ دقو ¢ اهريغ وأ ةعماجلا

 لوسر اي : تلقف لاق « هذه دعو هذه دنع لسن هئاسل د لعوو كلا تاع مالم هنأ » عفار ىبأ نع ىتاسنلاو

 الل : فسول وأ لاف امهنرب هءوضولا £ ك ىكزأ اذه : لاق ؟ ادحاو الغ هلع الأ هلأ

 لھ ہم ىبأ ثب لګ اوجتحارو 4 بج : ` رهاظلا له امأو ىلاملا بريح نبا لاقو : بحس : روا لاقو 3 بحشسب

 قيرط نم لسم هجرخأ « !ءوضو امهنيب أضوتيلف دوعي نأ دارأ مث هلهأ كدحأ ىتآ اذإ د ملي هللا لوسر لاق لاق

 ىرغللا ءوضولا ىلع هلمح معلا لهأ ضعب نأ ىلا ةع زخ نبا راشأو . هنع لكوتملا ىلأ نع 0 نع صفح ىبأ



 ۳۷۷ ۲۹۸ ۲۹۷ ثيدحلا

 لاقف ثيدحلا اذه ىف مصأع نع ةنييع نبأ قيرط نم هاور ام ةع زخ نبا هدر مث , جرفلا لسغ هب دارملا : لاقف

 نم دبال : لاق هنأ هنع رذنملا نا لقت دقف « هيوهار نب قتحإ وه هللا راشملا نظأو « ةالصلل هءوضو أضوتيلف د

 قيرط نم هاور امب بوجولل ال بدنلل ءوضولاب سالا نأ ىلع ةعزخ نبا لدتسا مث . دوعلا دارأ اذإ جرفلا لسغ

 آلا نأ ىلع لدف «دوملل طشنأ هناف , دازو ةنيبع نبا ةياورك روكذملا ديعس ىنأ ثيدح ىف مصأع نع ةبعش

 قس ىبأ نع ةبقع نب ىسوم قيرط نم ىواحطلا هاور ام بوجولا ريغل هنأ ىلع اضيأ لديو . بدنلل وأ داشرالل

 . « ناطقلا وه ( ديعس نب يحبو ) هو . « أضوتي الو دوعي مث عماجب مقلب ىنلا ناك تلات ةشئاع نع دوسألا نع
 راشب نيدمحمل هاورىبحيو يدعيبأ نا نمالك ن آل «امالك » ظفل «ةيعثنع» هلوقلبقةءارقلاٌ تدشين يغمنيو

 . هلوق وهو باب دعب روكذملا رمع نبا لوق ىأ ( هتركذ ) هلو . حالطصا طخلا نم ءامهالك» فذحو « ةبعش نع
 نع رمع نب هللا دبع تل أس د لاق رشتنملا نب دم نع هتياور ىف لسم هنيب دقو « ابيط خضن أ امرحم حبصأ نأ بحأ ام »

 اذكو « كلذ لمفأ نأ نم ىلإ بحأ نارطقب ىلطأ نال : رمع نبا لاق , داو هركذف « امر حبصي مث بيطتي لجرلا
 دنع امواعم فوذحلا نوكل هرصتخا فنصملا نأكق « راشب نب دمحم نع نايفس نب نسحلا نع هما ليعامسإلا هقاس

 تمحرتسا « رمع نبا ىنعي ( نمحرلا دبع ابأ ) هلق . ارصتخم راشب نب دمع هب هثدح وأ « ةصقلا هذه ىف ثيدحلا لهأ
 نع ةيانك ( فوطيف ) هلق . كلذ لقي م هلي ىنلا لعف رضحتسا وا ذإ « هلاق ايف اهس دق هناب اراعشإ ةشئاع هل

 ديدجت هب داري نأو « عاجلا هب داري نأ لمت : ليعامسالا لاقو . ةمجرتلل ثيدحلا ةبسانم ريظن كلذبو « عاملا ٠
 لوألا ىف « فوطي » و « نيئالث ةوق ىطعأ ه هيف هلوقل ىناثلا ثيدحلا هحجرب لوألا لاتحالاو : تلق . نهب دبعلا

 خضنلا : ىعمسألا لاق ةمجعملا ءاخلاب و ةمجعملا داضلا حتفبو هلوأ حتفب ( خضني ) هلق . ىناثلا ف « رودي ١ لثم

 ال ةلمهملاب و « نخ امل ةمجعملاب هنإ : ناسيك نبا لاقو « ديز وبأ امهنيب ىوسو . ةلمهملاب حضنلا نم رثك أ ةمجعملاب
 دعب ءىثلا هنم طقاستي هنأك راص هنا كبح : ليعامسالا لاق « مارحإلا دعب تيقب بيطلا نيع نأ هرهاظو . قر

 ىلاعت هللا ءاش نإ جحلا باتكى ةلأسملا هذه كح ركذنسو . ءىثلا

 نب سنأ انثدح لاق دان نع ىبأ ىنثدح لاق .ماشه نہ دام انثدح لاق راب نب دمع اشو - ۸

 "تلق : لاق . ةرشع ىدحإ نهو راهتلاو ليلا نم ةدحاولا ةعاسلا ىف هئاسن_ ىلع رود ارم ئئنلا ناك : لاق كلام

 : مدح اأ نإ ةداتق نع ديعس لاقو . َنيئالث ةو ىعأ هنأ ثدحتن انك : لاق ؟ هقيطبت ناك أ: سأل

 ا
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 نم ردق ام دارأا ( ةدحاولا ةعاسلا ىف) هلق . نويرصب هلك دانسالاو ‹ ىناوتسدلا وه ( ماشه نب ذاعم ) هلق

 . ىنامركسلا هب مزج <« وأ » ىنمع واولا ( راهتلاو ليلا نم ) هلق ٠ ةئيملا باحعأ هيلع حلطصا امال < نامزلا

 هلو . رخآلا لوأ نم اءزجو « امهدحأ رخآ نم اءزج ةعاسلا كلت نوكت نأب اماب ىلغ نوكت نأ لستحمو

 هريغو ةيورع يأ نب ديعس هاورو « هيبأ نع ماشه نب ذاعم كلذب درفت : ةعزخ نبا لات ( ةرشع ىدحإ نهو )
 اباصوو « انه اهقلعف ةيورع ىنأ نب ديعس ةءاور ىلا ىراخبلا راشأ دقو . ىبهتنا < ةوسن عست » اولاقف ةداتق نع

 ىرابلا حف © ١ ج ؛ه سم



 لسغلا باتك ه نذل

 ىف نابح نبا عمج دقو « ةوسن عسل ذئموي هلو « ةدحا]ولا ةليللا ىف ذ هئاسل ىلع فوطي ناک ظفاب اياب رشع ین دعإ

 ثيح ةئيدملا همودق لوأ ىف تناك ىلوآلا نا » هلوق ىف مثو هنكل « نيتلاح ىلع كلذ لمح نأب نيتياورلا نيب هحيمص

 هلأ هلم مولا عضومو <« أما ةرشع ىدح' هدنع عمتجا ثيح سالا رخآ ىف ةيناثلا ةلاحلاو « ةوسأ عسل هت ناك

 « ةضفحو « ةيلس مأ جوز مث . ةنيدملاب ةشئاع ىلع لخد مث « ةدوس ىوس ةأرما هتحت نكي مل ةنيدملا مدق امل يلب
 « ةسداسلا ىف ةيريوج مث « ةسماخلا ف شحج تنب: بنيز جوزت مث . ةعبارلار ةثلاثلا ةنسلا ىف ةي رخ تنب بنيزو

 . رومثملا ىلع ةرجحلا دعب تاجوزلا نم نب. لسخد نم عجم ءالؤهو « ةعباسلا ىف ةنوميمو ةبيبح مأو ةيفص مث

 باجحلا اماع برضيو اهجر_زتي نأ املع ضرع هنأب تعا نإ! مزج ةظيرق ىنب یس نم تاكو ةناحير ىف فلتخاو
 الود دعب ةم رخ تنب بنيز تتام اذكو « رشع ةنس ىف اق 0 أبنا ع Ne طر .اقيلا تراتخاف

 نم رک أ تاجورلا نم هددع عمت ١ اذه ىلعف . ةا وأ ںیم ةدذع تاكم : ىبلا دبع نا لات « للقب هلع

 ةياور لمحت نكل . ديعس ةياور تحجرف . هلاكم ىف نأ اك ةشئاعل امو تيهو تناك ةدوس نأ عم « عسن

 ىلا ةريسلا ىف  ىطايمدلا درس دقو . ابيلغت « هئاسن و ظفل نيلع قاطأو نيل ةناحيرو ةب رام مض هنأ ىلع ماشه
 اهيلع دقعي ملو امطخ وأ لوخدلا لبق اهتاط وأ طقف اهيلع دق وأ ام لخد نن هجاوزأ نم هيلع علطا نم اوه
 نع تامو ةرشع ىدحاب نهنم لخد : ةرشع سم جوزت » ا نع رخآ هجو نم ةراتخلا ىثو « نيثالث تغليف

 نبا ركنأو « ىطايمدلا هركذ ىذلا ددعلا ىلع ندزف ىاطلغم مث ىرمعيل' حتفلا وبأ اضي' نهءامسأ درشو . « عست
 هللاو . ةدعلا صقنت كلذ ىضءةم و « ءامسالا ضعب ىف فالتخا ىلع ةلو“ SOA نأ E كلذ مقل

 ء الجر نيئالث ىأ فوذحع نيئالث زيمو ماوفتسالا ةزمملاو ةدادق لوةم وه واول حتفب ( ناك وأ ) هلق ٠ لعأ
 اذه نم ةذاش ىهو « نيثالث لدي « نيعبرأ » ماشه نب ذاعم نع ىسوم نأ نيرط نم ليعامسإلا 0
 هلثم دهاجم قيرط نم ميعأ نالادملا ةنيع لوا « عاجلا ىف , دازو « كلذ لدم سواط ليسارم ىف نکل « هجوا

 1 عامجاو شبا ف يأ ةوق تيطعأ » هعفرو رمع نب هللا كيع كود نمو ء < ةنجلا لهأ لاجر نم » دأزو

 ىف ةنام ةوق عيل ةنجلا لهأ نم لجرلا نأ م هعف ر مقدأ نب ر ديز تج نم 5 احلا خو قاشلار ديغأ دعو

 نبا وه ( ديعس لاتو ) هلق ٠ فال آرا ايب ةوق باسح نوكي اذه عف « ةووشلاو عامجاو برش لاو لك لا

 ديز ىلأ ىلع انضرع فو » لات ديعس لدب « ةبعش م ةخسذ 0 ل ليصألا نأ ل « عيمجلا اروا

 امأو « ديعس ةباور لصو فذصملا نأ لبق انركذ دقو : تلق . باوصلا وهو ىلنايجلا ىلع ىب ١ ل س 4

 هئاسن ىلع هنارود ثيدح ىف سيل : ريثملا نبا لاق . ا اراصو دف ةداتق نع ثيدحلا اذه ةبعش ةباور

 ةليللا ةياور ىف لامتحالاو لاق . السغ ةلعف ا كلذ لالخ ىف لستغاو نماء فاط هنأ لمتحف « ةمجرتاا ىلع لياد

 حيرصتلا هيف ءاج تيغ سنأ ثيدح امأو « ةشئاع ثيدح ىف احرص سيل ةلوللاب دييقتلا : تلق . ةعاسلا ىف هلم ربظأ
 لسغلاب دييقتلا عقوو ؛ نابح ناو ةعزخ نباو ىتاسنلل تاي اور ىف عقو اذ نك .ةدحاولا ةرملاب لاستغالا دبق ةليللاب

 ىلا جتح مل ةعاسلاب دييقتلا سنأ ثيدح ىف ا ثرحو ٠ لسمو مهل ىر أ تايا اور ىف ةلللا ركذ ريغ نم دحاولا

 ىف هلوق نأ اذه نم فرعو « اعم لسغلاو ةرشابملا رارك-# امف ءاج ثرد-و : رسعتب وأ رذعتي هنال ةرملاب لسفلا دييقت
 هب ترج اک هجرخأ ايف اصوصنم نكي ل نإو ثيدحلا قرط ضعب ىف درو ام ىلا هب راشأ , دحاو لسغ ىف , ةمجرتلا



 ۳۹ موو, ثیدملا
 ةليللا وأ ةعاسلا ىف نبعامج مزال نمو < اقفاوتيل سنأ ثيد> ىف ديقملا ىلع ةشئاع ثيدح ىف قلطملا لمحو « هتداع
 نم راثكتسالا بابحتسا ىلع حاکنلا باتك ىف فنصملا هب لدتساو . لع عأ هللاو ‹ هب مجرت اک عاملا دوع ةدحاولا
 نم ىرخطدالا مزج هاو © | علا لهأ نم فئاو ط لوق وهو« ا ىلا هيف راشأو , ءاسنلا

 : ليقف ثيدحلا اذه نع باوجلا ىلا ه لاق نم جاتحو < بوجولا نك لا دنعو مدنع رومشملاو ‹ ةيعفاشلا

 ءافيتسا دنع لصح ناک كلذ نركب نأ لمت و « ةشئاع تدب ىف ضرع نأ ا مآ اک ةيونلا ةبح اص اضرب كلذ ناک

 جرخ نمي رفاسيف نهيب عرقأ رفاس اذإ ناكهنآأل « رفس نم هلابقإ دنع كلذ ناك ليقو « ةمسقلا لا فنأتسي مث ةمسقلا
 لمتحيو « ىلاثلا اذكو ةشئاع ثيدع قيلأ لوألاو « ىتاثلا لاتحالا نم صخأ وهو ؛ كن اثنا فرما 8 اين
 ءاشأب هسن صخ هللا نإ : لاه دوا « اهدعب كرت مث ةمسقلا بوجو لبق عن 5 ناك كلذ نوكي نأ

 0 مث ديرب ام لعفيف نيعيمج ىلع امف لخدي « قح اف هجاوزال نوكي ال موب لك ىف ةعاس هاطعأ هنأ اهم

 هركذام توبث ىلا جاتو . برغملا دعب تناك اهنع لغتشا ناف . رصعلا دعب ةعاسلا كلت تناكو « ةبوذلا امل
 ةحصو ةينبلا لاك ىلع ليلد وهو « عاجلا ىلع ةوقلا نم هبل ىنلا ىطعأ ام مدقتام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو
 نم ةشئاع نع ءاج دقو « اهاقئيف اماع نءلطي ةرهاظ تسيل ىل 1 ماكحألا نأ هحاوذأ دک ف ةكملاو ةيروكذلا

 نم رابظلا موزلب كلام لوقل نيتلا نبا هب لدتساو . تايقابلا ىلع مهضعب اهلضف مث نمو « بيطلا ريثكلا كلذ
 نأب بقعتو « هئاسن ظقل عسيملا ىلع قلطأ دقو « ةناحيرو ةيرام ہا ىلع نيتدئاولاب دارملا نأ ىلع ءانب ءامإلا
 دعب ةرحلا ءطو زاوج ىلع رينملا نبا هب لدتساو « ىعدا امل ةءجح هيف سالف مدقت اک بيلغتلل روكذملا قالطإلا
 نأ نكم و « ةروصلا هذه ىف بابحتسالا دك أتي ال هنأ كلام نع لوقنملاو « هريغ الو امهنيب لسغ ريغ نم ةمآلا
 بابحتسالا مدع ىلع لدي الف زاوجلا نايبل عقو كلذ نوكي

 هنم ءوضاولاو ىذا لسغ تيصاي - ۴

 تک: لاق لع ين دبع ىبأ نع نيصح ىلأ نع ةدئاز انئدح لاق ديل ولا وبأ اشو - ۹

 « كك د د لسفاو أ أضوت » لاقذ « IES هتثبا ناكمل - 2 وبلا لأ نأ ًالجر ترمأف ؛ ِءاَذَم الجر 1

 ةمجعملا لاذلا نکو ملا حقب ابحصفأ تاغل ىذملا ىف تو ‹ هسا ىأ ( هنم ءوضولاو ىذملا لسغ باب ( هۆ

 وأ عاما ركذت وأ ةيعالملا د جزل قيقر ضيبأ ٠ ءاموهو < ءايلا ديدشلو لاذلا رسكي مث ؛ ءايلا فيفختو

 : ىلسلا وه ( نحرلا دبع أ نع ) م 1 ىسلايطلا وه ( ديلولا وبأ انثدح) هلو ٠ . هجورخ سحب ال دقو ؛هيدارإ

 نزوب ىذم ىذمأ اضيأ لاقيو 2 امثال ىض#ع یضم لثم ىذع ىذم لاقي « ىذملا نم ةغلابم ةغيص ( ء 0

 هجو نم نيجرخملا نم ءوضولا باب ىف مدقت اك دوسالا نب دادقملا وه ( الجر ترمأف ) هلق . ايعابر ىطعي ىطعأ
 IE o « لأسأ نأ تيبحتساف » هيف دازو ‹ رخآ

 نوكي نأ لمتحو ؛ هسفنل لأس دادقملا نأب رعشي دارفإلا ظفلب رمآلا اذه (أض وت) و . امهنع هللا ا
 ديناسملا باتأ قبطأ دقف « لاؤسلا رضاح ناك ايلع نأ رهاظلاو « هيلا باطخلا وبك ىنلإ هج وق ىلعل وأ مهبل لاس
 ام هدي ؤيو . دال تاز هويدا رجع ا ليم لوا سمو ا | لع فارطألاو



 لسغلا باتك هه مم,

 ىلا سلاج لجرل تلقف » لاق ىلع نع ثيدحلا اذه ىف نيصح ىبأ نع شايع نب ركب ىنأ قيرط نم اسلا ةباور ىف
 لاوس نوكي نأ لمتحف « بئاغلا ظفلب « أضوتيؤ هركذ لفي لاقف » لسم ةياور ىف عقوو < هلأسف هلس ىنج

 « هوحن أطوملا فو « ناسنالا نم جرخم ىذملا نع هلأسف د اضيأ لسم ىف « ربظألا وهو ماربالا ىلع عقو دادقملا

 تشك » لاق ىلع نع ةصيبق نب نيصح قيرط نم كلذ ببس ركذ ةع زخ نباو یاسنلاو دواد 2 ةياور ىف عقوو

 ةع رخ نباو دواد بالو « لعفت ال : لس ىنلا لاقف ٠ ىرهظ ققشت ىتح ءاتشلا ىف هنم لستغأ تاعجل ءاذم الجر
 لاق ايلع نأ ٌاسنلل ةياور ىف عقوو 1 هسفنب كلذ نع لأس هنأو كلذ وهن هل عقو هنأ فينح نب لهس ثيدح نم

 اذه نيب نابح نبا عمجو . « تلأس » لاق ايلع نأ ىليعامسإلاو نابح نبال ةياور فو « لأسي نأ ارامع ترمأ د
 ىلا ةيسنلاب الإ ديج عمج وهو . هسفنب لأس مث « كلذب دادقملا ىمأ مث « لأسي نأ ارامع مأ ايلع ناب فالتخالا
 . قلطأ ةاورلا ضعب نأب زاجلا ىلع هلح نيعتبف ةمطاف لجال هسفنب لاؤسلا نع ىحتسا هنإ هلوقل ارياغم هنوكل هرخآ

 لاؤسلاب ارامعو دادقملا نم الك ىمأ هنأ ديؤيو « ىوونلا مث ليعامسالا مزج اذہ و « كلذب ىمآلا هنوكل لأس هنأ
 ىنن] : ىلع لاقف ىذملا رامعو دادقملاو ىلع ركاذت ١ لاق سنأ نب شئاع قيرط نم قازرلا دبع هاور ام كلذ نع
 وه كلذ نع لاؤسلا ىلوت ىذلا نأ لاوكشب نبا ححصو « نيلجرلا دحأ هلأسف « مب ىنلا كلذ نع الأساف ءاذم لجر
 دادسقملا ىلوت نكل « هدصق هنوكل اضيأ زاجلا ىلع ةلو كلذ نع لأس هنأ ىلا رامع ةبسنف اذه ىلعو « دادقملا

 كاذب حرصو « ىذملا جورخم بحي ال لسفلا نأ ىلع « أضوت » لي هلوقب لدتساو . لعأ هاو هنود باطخلا
 لالدتسا مدقت ا لوبلا نم ءوضولاب مالاك هنم ءوضولاب مالا نأ ىلعو « عامجإ وهو هريغو دواد ىل ةياور ىف

 ءوضولا بوجوب اولاق مهنأ موق نع ىواحطلا ىكحو « نيجرخلا نم الإ ءوضولا ري مل نم باب ىف هب فنصملا
 ىذملا نع لي ىنلا لس : لاق ىلع نع لليل ىبأ نب نحرلا دبع قيرط نم هاور امب مهلع در مث « هجورخ درج«

 هنأ ال ءوضولا ضقاون نم هريغو لوبلا كح ىذملا كح نأ اذهب فرعف « لسفلا ىنلا فو ءوضولا هيف » لاقف
 ظ هلسغ ىلنع ءوضولاب مالا ميدقت ىراخبلا ىف عقو اذكه ( كركذ لسغاو ) هلق ٠ هدرجمب ءوضولا بجوب

 « ليعامسإلا ةياور ىهو « دحاو ىنعملاف بترت ال واولا نكل , سكعلاب ىراخبلا ىلا كلذ ةبسن ةدسمعلا ىف عقوو

 هم, ءوضولا ضقلب لوقي نم نكل هلسغ ىلع ءوضولا مده زوج و ‹ ىلوأ وهو ءوضولا ىلع هلسغ ميدقت زوجيف

 هرهاظ نآل اهوجنو راجحالا نود هيف ءاملا نيت ىلع ديعلا قيقد نبا هب لدتساو « لئاحب كلذ نوكي نأ طرتشي

 زاوج هتک قاب ىف ححصو « لسم حرش ىف ىوونلا هحم ام اذهو « هب الإ لاشتمالا عقي ال نيعملاو لسغلا نيعي
 ىف فورعملا اذهو بلاغلا جرخم جرخ هنأ ىلع وأ بابحتسالا ىلع هلسغب مالل المحو ٠١7 لوبلاب هل اةاحلإ راصتقالا

 اورظن روهجلا نكل « ةقيقحلاب المع لسغلاب هباعيتسا باحيإ ىلع ةلبانحلاو ةيكلاملا ضعب هب لدتساو ‹ بهذملا
 ليعامسالا دنع ام هديؤيو < هلع ريغ ىلا ةزواجلا بحت الف جراخلا جورخ وه امن إ هلسغل بجوملا ناف « ىنعملا ىلا

 ضقنلا ناف « أضوتيلف هركذ سم نم  هلوق اذه ريظنو ‹ ىذملا ىلع ريمضلا داعأف « هلسغاو أضوت لاقف » ةباود ىف

 بحجب قاثلا ىلعف ؟ دبعتلل وأ ىنمملا لوقعم وه له هعيمج لسغ بوجوب نولئاقلا فلتخاو « هعيمج سم ىلع فقوتي ال

 نأ نسو دهعأ دنم ىف تبث ام هديؤيو . ثيدحلا رهاظب المع ىذملا لغ ىف هالا نيعت نم ديلا قيقد نا هلة ام باوصلا )١(

 معآ باو ٠ لولا نورد ىذإلا صح انهو ا هييئئأو هرکد لي نأ ءيعأ لسو ةيلع تأ لص ىنلا نأ نع نع هواد



 ثيدحلا ۳۹۹ - ۲۷۱ ۴۸١

 لسغ اذإ عرضلا ف اک هج ورخ لطبيف صاقتيل لب هلك هلسغ بوجول هلسغب سالا نكي مل : ىواحطلا لاف « هيف ةينلا
 « رهاظ وهو ىذملا ةساحن لع اضيأ هب لدتساو « هجو رخ عطقنيف عرضلا لخاد ىلا هنبل قرفتي درابلا ءاملاب

 بجول اينم ناك ول هنأب بقعتو « هتراهطب ةياور ىنملا ءازجأ نم ىذملا نإ مهضعب لوق نم ىلبنحلا ليقع نب جرخو
 ةغل املا ةغيصب فصولا عم ءوضولاب صاللل ىذملا سلس هب نم ىلع ءوضولا بوجو ىلع هب لدتساو « هنم لسغلا

 بحاص فالخم « دسجلا ةم عم ةوبشلا ةبلغ نع ةئشان انه ةرثكلا نأب ديعلا قيقد نبا هبقعتو « ةريكلا ىلع ةلادلا
 موسع ىلع لدف لصفتسي ملو هنم ءوضولاب عراشلا مآ : لاقي نأ نكي و « دسجلا ىف ةلدع نع أشني هناف سلسلا

 ‹ عوطقملا ىلع ةردقلا عم نونظملا ربخلا ىلع داتعالا زاوج ىلعو « دحاولا ريخ لوبق ىلع هب لدتساو « كحل ا
 ىعدملا ىلع اليلد نكي مل هتبيغ ىف ناك لاؤسلا نأ حص ول مث « ىلع ةرضح ناك لاؤسلا نأ نم هانمدق امل رظأ اممفو

 دارملا : ديعلا قيقد نبا لاقو « ضايع ىضاقلا هلاق عطقلا ىلا نظلا نع هيقرتف ربخلا فحت ىتلا نئارقلا دوجو لامتحال
 ةجحلا موقت ةريثك ىهو لد: ىلا روصلا نم ةروص هنأ دحاو ربخ هنوك عم دحاولا ربخ لوبق ىلع هب لالدتسالاب
 « هلكوم ةرضح ليكولا ىوءد زاوج هنم ذخؤي دقو « ءاتفتسالا ىف ةءانّتسالا زاوج هيفو . اهنم نيعم درفب ال اهتامجم
 هلم ىحتسي ام ةيجاوملا كرت ىف بدلا لامعتسا هفو « هريقوتو لي ا ىنلا ةمرح نم هيلع ةباحصلا ناك ام هيفو

 لالدتسا مدقت دقو « ام راقأ ةرضح هوو ةأرملا عامجي قلعتي ام 0 كرتو رابضالا عم ةرشاعملا نسحو « افرع

 طيرفتلا مدعو « ءايحلا لامعتسا : نيتحلصملا نيب اعج هيف نال ,لاؤسلاب هريغ ساف یحتسا نم معلا ىف هب فاصملا

 مسجلا ةفرعم ىف
 _ ٤ مدا ت ھے ےہ ا

 يملا نأ قبو « لسّتغا "م يبت قف تبساب - €

 م : لاق هي نع رشتا نب د ن ما نع ةناوع 5 امدح لاق نالا وبأ اشم n ا 0

 هللا 00 ”تيايط انأ : ةا ت تااقؤ 6 ابيَط ا 72 نبا لوق اه ترك ذف ةغئاع

 مرح بص هدوم ام ا اإ

 ىف أك : تلاق ةشئاع نع دونمألا نع ميهاربإ نع لا انندح لاق مش انثدح لاق مَآ اشم -

Be 

0 4 

 مر 2 وهو يڪ ئ لا قرفم ىف بيلا صیب ىلإ ظنا
 ] AF > 0۹1۸ ‹ 1۳۸ : ىف هفأر e ثيدحلا ]

 املوق نأ هب لالدتسالا حضومو ٠ باب لبق ثيدحلا ىلع مالكدلا مدقت ) لستغا مث بيطت نم باب ( هلق

 . امرحم حبصأ هنأو ‹ كلذ لبق هتييط املأ تركذ دقو . لاسقغالا همزال نمو « عامجانع ةءانسك « هئاسن ىف فاط د

 هيلع حطي ال ام ىلع لي لم ىنلا جاو ِهزأ عالطاو « ليلدلاب ضع ىلع ةباحصلا ضعإ در عوقو اضيأ هدئاوف نمو

 نبا لاقو . حلا ق أيسر مارحالا دنع بيطتلاو « نيجاوزال تاجوزلا ةمدخو « ةباحصلا لضافأ نم نهريغ
 هخيشو وه « ةبيدع نأ وه ( محلا انثدح ) هلو ٠ عاما دنع ءاسنلاو لاج رلا بطلا ذاختا ةنسلا نأ هف : لاطب

 اهدعب ةدحوملا رسكو واولا حتفي ( صيبو ) هلو . نويمبات نويفوك ءارقف ديدي نب دوسآلا هخيشو ىمخنلا هاربا



AYلدا لانكا  
 هلو ٠ طقف حيرلل ال ةماق نيعل كلذو هؤاألت بطلا صو : ليعامسالا لاقو « قيربلا وه ةلمهم داص مث ةيناتعت ء ءا

 نآل امإو « ةدحاو ةصق امن وك-) امإ ةمجرتلا ىلع نتملا اذه ةلالدو . احتف زوحبو ءارلا رکو ميملا حتفب ( قرفم )

 فال رضي ال مرحلا ندب ىلع بيطلا ءاقب نأ هيفو . هعدي مب ىنلا نكي ملو « هدنع للا ماع تنم

ETرتشلا ليلخت  » ETهياع ضافأ رشي ىورأ دق هنأ '  

 ناک: تلاق ةغئاع نع 4 * قع ع س ماشو انريخأ لاق هل ريع وع لاق نادبع اشم — ۲

 دي لكُم 2 “سافا "م ؛قالصلل es ود لسغ 4 ةرانللا ن نم “)دغا اذإ قلك هلل ل
۴ 

 هدسج راس e ثالث ءاملا هباء ضافأ 1 2 را نظ اذإ ىت> « هَرَعش

 ىأ ( لمتغا 0 كرابملا نيا وه ( هللا دبع ) هلق . ةيانجلا 00 ( رعشلا ليلخت باب ) هلو
 . لع ىنم<, نوكي نأ لمتحيو « ةبلغلاب هيف تكي کیو هب اب ىلع نوكي نأ متع ( نظاذا) هلق ٠ لسدغي نأ دارأ
 . رعشلا تحت ام انه ةرشبلاب دارملاو . اناير هلعج اذإ هاورأ لاقي“ 8 ا لعف ره ( ىودأ ) هلو
 كلام ةءاور نم مدقت دقو « هدسج ةيقب ىأ ) هدسج رئاس لدغ مث ) هلق ٠ هرعش ىلع ىأ ( هيلع ضافأ )ەلۋ

 . نيتياورلا نيب اعمج + عيمجا ىنعع انه را ماس نإ لاقي نأ لمتحف « هلك هدلج ىلع د انه لسغلا باتك ل وأ ىف ماشه نع

 كانه تمدقت ثيدحلا ثحايم ة ةر و

 ایم هنم فرغت دحاو هادإ نم لكم لوس. ,وانأ لستغأ “تنك : تلاقو س ۳

 ( فرغن ) هلو ٠ روكذملا دانسإلاب لصتم وهف لوألا ىلع فوطعم وهو د ةشئاع ىأ ( تلاقو ) هلق

 لخدي له باب ىف هثحابم تمدقت دقو « اعيمج هيف عرشن » ماصتعالا ىف هلو « ةروسكم ءار اهدعب ةمجعملا ناكساب
 ررهطلا ىف هدي بنجلا

 ىترخأ يم ووضاإلا مضاوم لع ذوب لو وس راس لسغ م بانا ىف اضوت نم ساپ - ٦
 بيرك نع مام لالا از ريخأ لاق يسوم "نب لضفلا انتريغأ لاق ىع ن فس و اشو - م:

 لامي ىلع هنيعيي افك اف .ةبانإلا ءوضو 8 ا هللا و اب ۶ نب ا نبا و

 قشتشاو ضم م bt لو - ضرألاب هذي برض م هج ر ف لى م iS وأ نين

 هني ف: تلاق . هياجر ف ی ا هع 2 ءال هسأر ىلع ا 3 « هيعارذو و لسغو

 هذيلا 06 ل 3 ادر ا

 (انرخأ هلق“ رذ ىبأ ريغ ةياور نم «هنم د ظفل ةمجرتلا رخاوأ نم طقس ( ةءانجلا ىف ًاضوت نم باب ) هلق

 ةعركلو )2 ةفاضالاب شک الل اذک ( ةبانجلا ءوضو ړل هللا لور عضو ) هل ) لضفلا انثدح ) رد فالو



 ها AY بابه ب ۲۷٤ ثيدحلا

 لوعفنلل ءانبلا ىلع « عضو » هيقيفرل و «« ةبانجلل د ىنممدشكللو « ةدحاو مالب « ةبانجل و نيونتلاب ءاءوضو »
 ىأ « افك أف » رذ ىبأ ريغلو ( آفكف ) هلق . نيردتلاو عفرلاب «(ءوضو , هلجال ىأ ماللا ةدايزب » هللا لوسرل 0
 اذك ( ضرالاب هدي برض) هل 5: « هلام ىلع د ةي ركو ىلمتسللو شک الل اذك ( هراسي ىلع ( هلق ١ باق

 ىف ىذلا ةغئاع ثيدح : لاطب نبا لاق (هدسج لسغ )  هلق شرا هديب برض د ىمشكلاو , شک الل
 یف لخدف « ةهدسج لسغ مش « هيفف بابلا ثب دح E < ەلەىج راش لغ 2 « هيف نال 2 ةجرتل اي قيلأ هليق بايلا

 لاحلا ةئيرق نأب ريدملا نبا باجأو « ءوضولا عضاوم لسغ دعي ملو » هلوق قباطي الف ءوضولا عضاوم هموع
 دسجلا موهفم نم سانلا فرعو ءوضولا ءاضعأ لسغ مدقت ناف ءوضولا ءاضعأ صخم مالك لا قابس نم فرعلاو
 ىف لوق دارملا نأ نيبي نأ ىراخبلا دارم نأب نيتلا نبا باجأو . هفلكت ىنخ الو . ها كلذ ىطعي هدعب قلطأ اذإ
 ةصقلا هذه نال رظن هيف أآذهو . ىرخالا ةباورلا ںہل دب 2, هد.2ج نم قب ام ىأ «ع ةهديج لسغ مش 8 ةياورلا هذه

 هيلع لمحيف ندبلا ءاضعأ حي لماش ءهدسج » ظفل : نام ركلا لاتو . لسفلا لئاوأ ىف انمدق مك ةصقلا كلت ريغ
 اذه مزال نمو : تلق . ءوضولا ءاضعأ ال سأرلا دعب هيقاب ىأ هدسج رئاسب كانه دأرملا وأ . قباسلا ثيدحلا
 ام ىأ زاجلا لع ءهدسج لسغ مث ه هلوق لمح ىراخبلا نأ ىل ,مظي ىذلاو ٠ ةمج رال قباطم ريغ ثيدحلا نأ ر رتا
 ل همومع ىلع الوم ءهدسج لسغ د هلوق ناک وا ذإ « هيلجر لسفف د ب هلوق كلذ ليلدو « هركذ مدقت ام دعب قب
 ءانتعالا هنأش نم ذإ « ىراخبلا تافرصتب هبشأ اذهو . مومعلا ىف لخدي ناك امبلسغ نآل « ايناث هيلجر لسفل جتحي
 لسغ نع ةعملا لسغ ءازجإ ءوضولا عضاوم لسغ دعي مل هنوكن م لاطإ نبأ طبناسأو ٠ لجألا نم رثك أ ىنخالاب
 ىلع هدنع ىنبم روكذملا طابنتسالاو . اثدحم ديدجتلا لبق ناك هنأ نيبن نمل ددجلا ءوضولاب ةالصلا ءازجإو « ةبانجلا
 قىوسعد یو . هد ء) ءاضعالا كلت لسغ س۶ كلذ م ڪو ةنس ةبانجلا لسغ ى عقاولا ا نأ

 الف الإو هلسغ مت هتلمضفل ءوضولا ءاضعأ مدقو ةبانجلا لسغ یون نف 1 ةينلا فالتخاب فلتخ كلذ نال « ةد ود
 لع ١ ليصالا و « رذ ىنأ ةياور ريغ نم « ءاملا و طقس 1 هدر ءاملا ضف ) هذ . لعأ هللأو . روك دملا ءانيلا حص

 ناعتسملا هاو . لسفلا لئاوأ ىف مدقت نتا ثحابم ناب و « هديب ضفني
 مب الو وه اک ج رخ بنج هنأ جسما ىف رک د اذإ سیا ۷ هدم توام 1 7 pk رك هے ا 5

 لس ىلأ نع ّىرع#لا نع ساو انربخأ : لاق رع نب ناد انثدح لاق دمع نب هللا دبع شرو - رس 5 0-0 >7 0 م 0 01 59
 تآ دعو ةالصلا تميفأ : لاق ةريره ىبأ نع صد م رک ر : 5
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 الصم ىف ماق الف « يم هللا لوسر انيلإ جر . امايق فوفصلا 7 8 اس ١ 0-5 و
 ةعم انيلصف ريكف ءكرطقي ةسارو انيلإ جوخ م ,٠ لسعات محجر م 4 OK م انل لقف ع | ك5د 220 OT E O وما ا ی 2 ھا ےہ

 یره زا نع ُئعازوألا ةاورو٠ یره را نِ رم نع ىلعألا لبيع هبات ت 1 5 5 7 2

 [ ٩٤۰ ۹۳۹ : یف هافرط _ ۲۷١ ثيدحلا ]

 اک ) « جرخم » ةع رکو رذ ىلالو . ( جرخ بنج هنأ دجسملا ف , وهو « لجرلا ركذت ىأ ( ركذ اذإ باب ) هلق
 ‹ قحس]و ىروثلا نع لوقنم وهو « ةروصلا هذه ىف هبجوب نم در ىلا ةراشإ ( مميني الع) هلو ٠ هلاح ىلع ىأ ( وه



Atلطفا تاك  

 مضي ركذلا نم ركذت ىنعمب « ركذ هدروو . جرخم نأ لبق مميتب لتحاف دجسملا ىف مان نميف ةيكلاملا ضعب لاق اذكو
 فاك فاكلا هذه : قامركلا لاق « وه اک جرخ » هلوقو . اهرسك, ركذلا نم هنأ ردابتملا ناك ناو « اريثك لاذلا

 ةهيدش ةلاح ىف جرخ ىأ « هتلاح قلعتي هنآل اعنتم سيل انه هيبشتلاف لزنالا ىلعو « لاق اذك . هيبشتلا فاكال ةنراقملا

 انثدح ) هلو . مميتلا نم هنع بونيام وأ لسغ نم هعفر. ام لعفي مل ثدحم اب قلعتي امف هجورخ لبق ىلا هتلاح

 نأ تي ىنلا نأش نم ناكو « تيوس ىأ ( تدعو ) هلق . ديزي نبا وه سا ويو : قعجلا وه 1 دمه ن هللا ديع

 ىوارلا لعو ‹ اظفل كلذ لاق هنأ ال « ركذت ىأ ( ركذ هالصم ىف مات الف | هلو . فوفصلا ىوتست ىتح ريكي ال

 ىرهزلا نع ناسيك نب ملاص ةياور نم ةالص" ىف ف:صملا نيبو . كلذ دعب هل همالعاب وأ لاحلا نئارق نم كلذ

 قالطإ هيفو . كناکم اومزلا ىأ بصنلاب ( Ka : انا لاقف ) هلق . ةالصلل مخ ىنلا ركي نأ لبق ناك كلذ نأ

 . ةراشالاو مالكلا نيب عمج نوكي نأ لمت و « کناکم نأ هديب راشأف د ليعامسالا ةياور ىف ناف « لعفلا ىلع لوقلا

 زاوج هنم ذخؤيف « ةقباسلا ةماقإلاب ءافتكالا « ربكف ه هلوق رهاظو « لسفلا ءام نم ىأ (رطقي هسأرو ) هلق

 باوبأ ليبق ةالصلا باتك ف ثيدحلا اذه ثحابم ةيقب عم ىف أيس و « ةالصلا ىف لوخدلاو ةماقإلا نيب ريثكلا للختلا

 هتياورو « ىرصبلا ىلعألا دبع نبا وه ( ىلعألا دبع هعبات ) هلو ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ ناذآلا باوبأ دعب ةعاملا ةالص

 هذهو « ملسم دنع بهو نب هللا دبع سنوب نع هيوار رمع نب ناثع عبات دقو « هنع دمحأ مامإلا دنع ةلوصوم

 نظو <« قيس اک ةمامإلا باوبأ لئاوأ ىف فاؤملا دنع ةلوصوم هتباور ( ىعازوالا هاورو ) هلق . همات ةعباتم

 اک سیلو « هانعمب ةياورلاو هظفلب تعقو ةسعباملا نوكهاور هلوق نيب و هعبان هلوق نيب ةقرفتلا ف ببسلا نأ مهضعب

 ةرابعلا ىف نثفتلا نم وه لب ¦ نظ

 ةبانلا نع لسا نم نيديلا ضمأ اپ - 8

 سابع نبا نھ رک نع لاس نع شعألا تمم لق ةزمح وبأ انّربخأ لاق نادبع شو - ۷ ٠

 ىلع هنيميب بص السقف هب دي لك ّبصو بوشب هناي الغ ا ىنال تعضَو : و تلاق : لاق

 ص 0 « ميعارذو هجو لسغو قثاتساو ب : الق م ‹ امحسف َضرألا هديب برضف هجر ل هلامش

 هيدي و وهو ٌقلطنإف ٤ ا ازا )2 هم دق لف ا ٤ ( ودسح ىلع ضافأو هسأر لع

 هلوق «  ةبانجلا لسغ نم » نيقابللو . ةع ركو رذ ىبآل اذك ( ةبانجلا نع لسفلا نم نيديلا ضفن باب ) هلق
 ءوضولاو لسغلا ءام ضقت زاوج ىلع هب لدتسا ( هدب ضفني وهو قلطناف ) هلق . ىركسلا وه ( ةزمح وبأ انربخأ )

 شمالا نايفوكو « هخيشو نادبع : نايزورم دانسالا اذه فو . رهاظ وهو ؛ لسفلا لئاوأ ىف كلذ مدقت دقو

 كلذ لبق ايفو « نایزورم هخيشو ىسيع نب فسوي نال كلذك باب هلبق ابفو « هخيشو بيركنايندمو « هخيشو

 اضيأ لبق امفو « دحاولا دبعو بوبحع نب دمت اذكو ‹ دحاولا ديعو ىسوم اذدكو « ةناوع وبأو ىسوم : نايرصب

 ١ روكذملا دانسالاب شمعألا نع هوور مهلكو « نايفسو ىديملا : نايكم

 لسفلا ىف نعل 0 ا

 نع هيس تنب ٌّيَفَص نع رل نب نسملا نع مفان نب هاربا انتدح لاق ی نب ُدالَخ شرو - ۷
 ۳ ت



Ao ۳۷۸ - ۲۷۷ ثيدحلا 

 « نم ألا امش ىلع اهديب ذأ همت ءابيأر قوق الث اهيديب ْتَذَحأ ةرانج انادحإ تباصأ اذإ انك: 'تلاق ةشئاع

 رسبألا 5 ىلع ىرخألا اهدييو

 اشدح) هلق بالحلاب أدب نم باب ىف كلذ لثم مدقت للا تالا ان دب نم باب ) هلو

 نع) هلو ٠ نويكم ةشئاع ىلا هقوف نمو « كم نكس نوک وهو < ىراخبلا خویش رابک نم اذه ( يحب نب دالخ
 ىناحص ىردبعلا ىجحلا ناثع نبا وه ةبيش اهوبأو « ةباحصلا راغص نم ىهو « ةيفص عم هنأ » 0

 نال عفرلا كح ثيدحللو ‹ يقلب ىنلا جاوزأ ىأ ( انادحإ ) « تباصأ , ةعركلو ( باصأ ) هلق ١ د
 مح ءاذك لعق انک, ىناحصلا لوقل ناب لوقلا ىلا ىراخملا نم ريصم وهو 0 قي ين مالطا رهاظ

 ىأ « اهديب د ةع ركلو ( ادب تذخأ ) لوق . کاجل ا مزج هبو ءال مأ تلي هنمز ىلا هتفاضاب حرص ءاوس عفرلا

 ادب تذخأ و عالام هتلصف 00 هتياور ىف ليعامسالا هب حرصو « ءاملا

 ىلع لدأ ىهو « امد تذخأ مث » ليعامسالا ةءاور ىف ) ىرخألا أهدمبو ( هلو < « اہسآر ىلع تبص مث ءاملا

 ثيدحلا : ليق ناف . امنع ةرخأتم ىهو ىلوأ اهل نأ ىلع لدب « ىرخالا » ظفل ناك ناو « فذصملا ةباور نم بيترتلا

 صخشلا نأ نم دارا نأب ىلامركسلا باجأ ؟ ةمجرتلا قباطي فيكف هسأر نأ ال صخشلا نأ دقت ىلع لاد

 أدب نم باب ىف قبس اک عب زوتلا ىلع سأرلا ىف ثالثلا لح هنأ ربظي ىذلاو « قباطيف همدق ىلا هسأر نم هنع أ

 ملعأ هللاو ٠ نم الا هسأر قشب دب هنأب ا

 *زضفأ تسخلاف رتسا نمو « ةولأتا | ف هدحو ًانايرع لستغا نم ˆ بسب - ۰ و2 ا ماع :
 طم

3-3 
 6 سانلا ن 4 هنم ىحتس ن ا « ا يذلا نحو د نع هنأ نع 7 لاقو

 نع رور یا نعول و ماع ن £ رع نع قازرا ”ريع انثدح لاق 2 نا انا اشو - ۸

 . ةدحو ل یوم ناكو « ضب ىلإ peas 1 ك رع نوسة ' ليئارسمإ ونب تناك » لاق ياكم ینا

 ملا رف رجح ىلع ع ب و مضاوف « ل انفي 5 ةرم بهذف . ردا هنأ لإ اس لست أ یموم من ام لاو : اولاقو

 ىسومب ام ِهَّللاو : اولاقف ىسوم ىلإ ليئارسإ ونب تر ظن ا اي ىبوث : لوقب ِهرِإ ىف ىموم جر «عبوثب
 7 ا لا ا Ee 2 ا ع 9

 رجيملاب ًابرض ةعبسوأ ةتس رححلاب بدتل هنإ لاو : ةريره وبأ لافذ « ارض رجلا قزطف هب وٿ ذخأو . ساب نم
 [ ٠04" « ٤۷۹۹ : ىف ءافرط _ ۲۷۸ ثيدحلا ]

 هلوق لدو ( ۾ هدذححو د هلوقل دكأت وهو 0 سانلا نم ىأ ) ةولخ ىف هدحو اناي رع لسغا نم باب ) هلو

 اعوفرم ةيمآ نب ىلعي ثيدحت كرمت هنأكو ىلبل ىلأ نبا هيف فلاخو « ءاملعلا رثكأ هيلعو زاوجلا ىلع « لضفأ د
 نبأ كيدح نم هوحن رازيللو « دواد وبأ هاور هدحو ا!نايرع لستغي هآر لجرل هلاق « رتتسيلف كدحأ لستغا اذإ ه

 ةلمهم اح ةديح نب ةيواعم وه ( هدج نع ) لق . « كح نبا » ىلبصالا داز ( زهب لاقو ) هلق . الوطم سابع

 يرابلا حف # ١ ج ب م



۳A“لسغلا بات - ه  

 قحأ , ىمخرسلاو « ةاورلا رثكال اذك ( سانلا نم هنم ىحتسي نأ ) هلوق . فورعم ىباحص ةنكاس ةيناتحت ءايد
 « ك احلا حصو ىذمرتلا هنسحو زهب نع قرط نم مريغو ناسلا باععأ هجرخأ دقو . ىنعملاب ادد ب ا نأ

 ىنأن ام انتاروع هلا ىناي تلق : لاق هدج نع هيب أ نع ميكح نب زہب انئدح نوره نب ديزب انثدح د ةبيش ىأ نبا لاقو
 ؟ الاع ناك اذإ اندحأ هللا لوسراي : تلق . كنيم تكلم ام وأ كتجوز نم الإ كتروع ظفحا : لاق ؟ رذن امو اهنم
 اسيلف هوبأو زهب امأو . ىراخبلا هب مزج اذ و , مح زوم ىلا دانسالاف « سانلا نم هنم ىحتسي نأ قحأ هللا : لاق
 « ةديح نب ةيواعم نع ركذيو » لاق لب هب مزج مل زهب دج ثيدح نم اًئيش حاكنلا ىف قلع امل اذهل و « هطرش نم
 « لدي الف هقوف ام امأو « هنع قلع نم ىلإ الإ دانسالا ةع ىلع لدب ال قيلعتلاب همزج درج نأ اذه نم فرعف
 قايس نم فرغو . اهطسب عضوم اذه سبل دهاوشو ةلثمأ هل تركذو « حالصلا نبا ىلع هتبتكابف كلذ تققح دقو
 « هنم ىحتسي نأ قحأ » هلوقب دارملا نإ ىلوبلا كلملا دبع وبأ لاق ام فالخم « ةروعلا فشك ىف دراو هنأ ثيدحلا
 هل زوجي هنأ هسايقو « هنم كلذ ىلا رظنلا اهل زوجم هنأ ىلع لدب « كتجوز نم الا » هلوق مورفمو . ىصعي الف ىأ
 ىف ثيدح هيفو « ةأرلل ةأرملاو لجرلل لجرلا هنمو ىنثتسا نم ريغل رظنلا زوجي ال هنأ ىلع اضيأ لدو « رظنلا
 ىلع فنصملا لدتسا نكل < اتلطم زئاج ريغ ةواخلا ىف ىرعتلا نأ ىلع لدب زم ثيدح رهاظ نإ مث . للاسم حصص
 انرمأ نم امهأ - لاطب نبا لاق ام ىلع  هنم ةلالدلا هجوو « مالسلا امهياع بويأو ىسوم ةصقي لسغلا ىف هذاوج
 نأ هنم ةلالدلا هجو نأ ىبظي ىذلاو . انأ عرش انلبق نم عرش : لوقي نم ىأر ىلع یاب امت اذهو « هب ءادتقالاب
 قفاوم ريغ ءىش امہف ناک ولف الإو « انعرشل امهتقفاوم ىل.ع لدف امهنم ایش بقعتي ملو نیتصقلا صق 2 ىنلا
 ضعب حجرو « ةمجرتلا ىف راشأ هيلاو لضفالا ىلع ميكح نب زهب ثيدح لمح نيثيدحلا نيب عمجيف اذه ىلعف < هنيبل
 وهو مهتعامج ىأ ( ليئارسإ ونب تناك ) هلق . طقف ةها ركلا متريغك مهيمدقتم دنع روهشملاو « هعررحن ةيعفاشلا
 مرقأ ا الاو مرش 2 ازئاج ناك كلذ نأ هرهاظ ( ةارع نولتغي ) هلق ., 4 انمآ بارعالا تلاق 0 ىلاعت هلوقك
 مآ ىلع لد اذه : لاقف لاطب نبا ب رغأو . لضفالاب اذخأ هدحو لستغي مالسلا هيلع وه ناكو « كلذ ىلع ىسوم
 لاق ءارلا فيفختو ةلمهملا لادلا حتفو دملاب ( ردآ ) هلت ٠ كلذ ىف لاطأف ىطرقلا كلذ ىلع هعبتو « هل ةاصع اوناك
 ىأ ( یسوم حج ) هلق . لادلا ناكسإو هلوأ مب كجو تاحتفب ىهو « ةيصخلا ىف ةخفن ةردآلا : ىرهوجلا
 لقعي نم ىرحجب هارجأ هال هبطاخ >l ىنطعأ ىأ ( رجح ا یو ( هلو .»٭ جرن » ةباور ىو « اعرسم ىرج
 نوكي نأ لمتحت ليقو . هبرض هطعب مل اءلف « هادانف ناورحلا كح ىلا داما مكح نم هدنع لقتناف هبوثب رف هنوكسل

 هرهاظ ( ترظأ ىتح ) هلو . ىحو نع نوكي نأ لمتعو « هيف هبرض ريثأتب ةزجعملا راهظإ هبرضب دارأ ىسوم
 لامتحا ىزوجلا نبا ىدبأو « اهمشو ةاوادمل ةرورضلا دنع رظنلا زاوج ىلع لالدتسالا متي هو : هدسج اوأد مهنأ
 هلق . رظن هيفو « هخياشم ضعب نع هل القان كلذ نسحتساو « للبلا دعب هتحت ام ربظي هلال زرئم هيلع ناک نوكي نأ
 اذه ىلع رجحلاو < ابرض رجحلا قفطف » ىوخلاو ىتيمشكللو « ةاورلا شكل اذدک ( ابرض رجحلاب قفطف )
 سيلو ٠ مامه لوقم ةمتت نم وه ( ةريره وبأ لاق ) هلق . ابرض رجحلا برضي قفط ىأ ردقم لعفب بوصنم
 ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ةيقب ىقأيسو « رثآلا وهو نيتحوتفملا ةلمهملا لادلاو نونلاب ( بدنا هلق . قلعع
 ىلاعت هللا ءاش نإ ءايبنآلا ثيداحأ



FAY ۲۸۱ - ۲۷۹ ثيدحلا 

 ىعال نكسلو « كت زعو لب : لاق ؟ ىرت اع کنيا نک أ ]ا بوب اي : هب ر هادانف « هب و ىف فتحت 27 5 0 0 ا لع وەر کو ص۶ و 0 3 سال ساس لمم « بهذ نم ارج هيلع رغ نايرغ ليغ بوب أ انيب » لاق و ىلا نع ةريرش ىلأ نعو - ۹ e 2 م r و ا ,me 62 17 ء
 نع ةريره ىبأ نع راسي نب ءاطع نع لس نب ناوفص نع ةبقع نب ىموم نع ميهاربإ هادرو ٠ 6 كتكر نع ىف 0 ۶ - - - 2 2 3 ١ س

f aةايرغ لستغي بويأ انب » لاق کپ ىنلا 1 را  . . . » 
 [ ۷6۹۴ , ۳۳۹۱ : ىف هافرط _ ۹ ثيدحلا ]

 ضيرغلا ةخلصإ) قيلعت هنأب قامركلا مزجو 0 لوألا دازسالا ىلع فوطعم وه ) ةرره ىنأ نعو ( هلو

 قازرلا دبع ةباور نم ىناثلا اذه ىراخبلا جرخأ دقو . روكذملا دانسالاب مامه ةخسن ىف ناتباث نيب دلا ناف « أطخأف
 ذخالا ىه ةيثحلاو ءم اهدعب ةانثملا حتفو ةامملا ناکساب ) یت ( هلو 5 ءابدنالا ثيداحأ ىف دانسالا اذه

 « نيونت الب رصقلاب ( ىنغ ال) هلق . ءايلا لدب هرخآ ىف نونب « نتج ه ديذ ىبأ نع ىبباقلا ةياور ىف عقوو . ديلاب
 ةلوصوم هتياورو « نامبط نبا ره ( ميهاربإ هاورو ) هلو . سبل ی ءالد نأ ىلع اضيأ نيونتلاب: هانيودو
 :ىلسع هبتاع ىلاعت هللا نأ بوبأ ثيدح نم ةلالدلا هجو : لاطب نبا لاق ؛ ليعامسالاو ىثاسنلا دنع دانسالا اذ-ج
 اضيأ ءايبن ألا ثيداحأ ىف هيلع مالكلا ةيقب نيسو . هزاوج ىلع لدف انايرع لاستغالا ىلع هبتاعي ملو « دا رجلا عمج

 ت 2 00

 سانلا دنع لسفلا ىف رتسنلا ساپ - ١

 أ لو ن هلل رديبع نب ر 4 علا ىلأ نع كلام نع همم "نب هلل دبع اشو - ۰
 حتفلا "ماع ال هللا لوسر ىلإ تبهذ : لوقت بلاط ىبأ تنب ىناه مأ عم هنأ هربخأ بلاط ىلأ تنب ,ىناه 5 8 ما 2 8 ا ء٠ وے ت2 و ر ۽ 0 ۶.

 ىناه أ انأ : تملقف ؟ هذه نم : لاقف « بست ةمطافو لوتفي هت دج وف 2 5 03 ١ ت 2 2 2 ٠
 [ WeA < FWY < oY : ىف هفارطأ _ ۲۸۰ ثيدحلا ]

 هلو . رخآلا قشلا دروأ ةولخلا ىف ىرعتلا وهو نيقشلا دحل لالدتسالا نم غرف امل ( رتسنلا باب ) هلو
 نأ ىلع لدي ؟ ( هذه نم لاقف ) لوق . ةلونم ةزمهب ءىناه مأو « ىميتلا وهو ريغصتلاب ( هللا ديبع نب رمع لوم )
 ىف هيلع مالكلا ىتأيسو « لاجرلا هيف هيلع لخدي ال عضوملا كلذ ن وكل أما اهنأ فرعو ٠ افيشك ناك رتسلا
 امات فنصملا دز ثدح دابجلا رخاوأ

 ش

 6 نع دما ىبأ نب ماس نع شمعألا نع نايفس اربا لاق هلا دبع ان ربخآ لاق نادبع شرو - ١
 بص مك ۰ هيدي لساف « ةبانجلا نم لسّتغُي وهو م ىلا تارتَس : تلاق هنو ميم نع نام نا نع بيرك .٠ dg -. ني دع 5 ص قناص . 2 o 5 a 3 a E ا و ۶ ےس 2 ت ص

 ريغ ةالصلل ةءوضو اضوت مك « ضرالا وأ طئاخلا ىلع هديب حسم م « هب اص امو هجرف لّسغف هلام ىلع نیمی ماعلا م ۰ 4 e 5 4 0 00 نعل ۸ كريم 9 لا ع ےک 0 3 525
 رتسلا ىف ليضف ناو ةناوع وأ هعب اٿ . هيمدق لساف ىحنت 2 عاملا هدَّسَح ىلع ضافأ 0 « هيلجر ا ا و 18/81 ی اجل لا و

 فئصلل لسغلا لوأ ف ثيدسحلا مدقت دقو ‹ ىروثلا وه نايفسو كرابملا نبا وه ( هللا دبع انربغأ ) هلق



۳A۸لا باتل بو  
 ةزح يأ نع هتياور نم قبس هلال ةجرد نادبع هخيش هيف لزل كاذكو . ةجرد انه هيف لزنو « ىروثلا ىلا ايلاع

 نع ىأ ( ةناوع وبأ هعبات ) هلق ٠ ماكحالا راغل دنع قرطلا ةرياغع هؤانتعا كلذ ف ببسلاو , شمعالا نع

 ىأ ( ليضف نباو ) هلق . هئيميب غرفأ نم باب ىف دنع ةلوصوم ةعباتملا هذه تمدقت دقو « اذه هدانساب شمعالا
 « ىرصبلا ةئاوع ىنأ ةباور وحن ىنارفسألا ةناوع ىبأ حيحص ىف ةلوصوم هتياورو « دانسالا اذم اضيأ شععالا نع
 ؛ ليعامسالا دنع ةدئاز ةباور نمو « فنصملا دنع ةزح ىنأ ةياور نم ثيدحلا اذه ىف اضيأ رتساا ركذ عقو دقو

 ناعتسملا هللاو . لسغلا لوأ ىف ثيدحلا ثحابم تةبسو

 ٌةأرملا تتلتحلا اذإ ساپ - ۴٢

 ةماس ىلأ تنب بليز نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع تام ان ربخأ لاق شو "نب هللا دبع اشو - ۲

 نإ هللا لوسر اي : تلاقف قال هلا لوسر ىلإ ةحلط ىبأ ةأرما لس ا تا تاب نو ا ع ما نع

 «ءالل تأراذإ "مد : هلي لا لوسر لاقف ؟ "تملّتحا ىه اذإ ىلسغ نم ٍةأرلا ىلع له « حلا نم ختم ال هلا

 ىلا ةراشاللو ؛ لاؤسلا ةروص ةقفاومل كلذك لجرلا كح نأ عم ةأرملاب هديق امنإ ( ةأرملا تلتحا اذا باب ) هلق

 ىف ىووتلا دعبتساو « ىمخنلا يهارب] نع هريغو رذنملا نبا هاكح اک لجرلا نود ةأرملا قح ىف هنم عنم نم ىلع درلا

 اذه مدقت ( ةلس نأ تنب بنيز نع ) هلق . ديج دانساب هنع ةبيش ىبآ نبا هاور نكل « هنع هتص بذبملا حرش

 دقو « اهبأ ىلإ انهو اهمأ ىلا كانه تبسنف ةبلس مأ تنب بنيز هيفو « رخآ هجو نم معلا ىف ءايحلا باب ىف ثيدحلا
 ةءاور نم اضيأ ملم هاورو « اهنع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع قرط نم ثيدحلا اذه جارخإ ىلع ناخيشلا قفتا

 نع ضايع ىضأقلا لقن و ؛ ةشئاعو ملس مأ نيب تعقو ةعجارملا نأ هيفو « « ةشئاع نع » لاق نكل ةورع نع ىرهزلا
 رهاظ وهو ٠ ماشه ةياور حيجرت ىضتقي اذهو « ةشئاعل ال ةبلس مال تعقو ةصقلا نأ حيحصلا نأ ثيدحلا لهأ

 ىرهزلا ةياور ةيوقت ىلا دواد وبأ راشأو < نيتياورلا حمص هنأ لهذلا نع ربلا دبع نبا لن نكل « ىراخبلا عينص

 سن ثيدح نم اضيأ جرخأو « عفان ةياور اضيأ لسم جرخأو « ةشئاع نع ةورع نع هعبات هللا دبع نب عفان نآل

 قع قيرط نم دمحأ یورو . هون ركذف «هدنع ةشئاعو . هل تلات هل هلآ لوسر ىلا ميلس مأ تءاج » لاق

 ركذف « هللا لوسر اي : ميلس مأ تلاقف » ةسلس مآل ةرواجم تناكو مياس مآ هتدج نع ةحلط ىبأ نب هللا دبع نبا
 نأ لمتح : ملسم حرش ىف ىوونلا لاق « ماشه ةياور ىوقي اذ-هو « اهتعجار ىلا ىه ةيلس مأ نأ هيفو ثيدحلا

 دنع ةشئاعو ةبلس مأ روضح عسنتم ال هلال نسح عج وهو : ميلس مآ ىلع اتركنأ اعيمج ةملس مأو ةشئاع نوكتت

 ةصقلا اورضح ةبلس مأو ةشئاعو اسنأ نأب تاياورلا نيب عمجم : بذهملا حرش ىف لاقو . دحاو سلجم ىف لِ ىنلا

 أم سنأأ ثيددح نم ملسم حيح ینو « ميلس مأ همأ نم كلذ قلت امن ]و ةصقلا رضع مل اسنأ نأ ربظي ىذلاو ا

 دقو . اهريغ وأ ملس مأ نم رمع نبا كلذ قلت امن ]و « ةصقلا هذه ون رمع نبا ثيدح نم دحأ ىورو « كلذ ىلا ريشي

 لسغ لجرلا ىلع سيل اكد ہرخآ ىفو , هجام نباو یاسنلاو دمحأ دنع ميكح تنب ةلوخ اضيأ ةلأسملا هذه نع تلأس
 هللا نإ ) هلق ٠ ةبيش ىبأ نبا دنع ناوفص تنب ةرسبو « ىناربطلا دنع ليهس تنب ةلهسو « لري لف كلذ ىأر اذإ

 , ىوغللا ءانعم انه ءايجلاب دارملاو « هم ىحتسي ام ركذ ىف اهرذعل ادم لوقلا اذه تمدق ( قحلا نم ىحّسي ال



 ۳۸۹ ۲۸۲ ثيدحلا

 هللا قح ىف ليحتسم وهو « راسكتاو ريغت : ةغل ءايحلا نأ نامإلا باّتكىف مدقت دقو . هلك ريخ ىعرشلا ءابحلا ذإ

 جاتحي امثل لاقي دقو . قحلا ركذ نم عن ال وأ « قحلا ىف ءايحلاب ىمأي ال هللا نأ دارملا نأ ىلع انه لمحيف « ىلاعت
 ريغ نم ىحتسي هنأ ىضتقي موما ناك امل نكل < انب نوكي نأ ثلا ىف طرتشي الو ٩7 تابئالا ىف ليوأتلا ىلا
 « ةدئاز ءنم د ( لسغ نم ةأرملا ىلع له) هلو . ديعلا قيقد نبا هلاق « هليوأت ىلا جيتحاف تابثإلا بناج ىلا داع قحلا
 <« مالا نوكسو ةلمهملا ضب لح لا نم لاعتفا مالتحالا ( تلتحا) هلق ٠ 0 ىف فنصملا ةياور ىف تطقس دقو
 ةءاود فو. E مأ انه هن دارملاو < لتحاو حتفلاب لح هنم لاقي ٠ همون ىف مئانلا هارب ام وهو
 اذا ) هلق . لستغتأ مانملا ىف اهعماحي امجوز نأ ةأرملا تأر اذإ هللا لوسراي : تلاق اهنأ ميلس مآ ثيدح نم دحأ
 « لستغتلف ءاملا نكادحإ تأر اذإ , ماشه نع نايفس نع ىديجلا ةباور ىفو « ظاقيتسالا دعب ىنملا ىأ ( ءالا تأر
 « اهركذي ملف كلام ريغ هنع ماشه باححأ ةدايزلا هذه ىور كلذكو « ةأرملا لتحت لهو : ةلس مأ تلاقف و دازو

 ىلع فوطعم وهو ؟ «ةأرملا لت وأو ةو ملعلا ىف ءايحلا باب ىف ماشه نع ةيواعم يأ ةباور نم تمدقت دقو
 ةياور نم بدآلا ىف ىقأيو « اجو ةلس مأ تطغف » هيفو ؟ متحتو ءاملا ةأرملا ىرتأ ىأ قايسلا نم رهظي ردقم
 نم مسملو « ءايح اههجو تطغو ابجعت تمسبت اهنأب امهنيب عمجيو « « ةللس مأ تكحضف » ماشه نع ناطقلا يحب

 ىلع لدي اذهو « ميلس مأ ثيدح نم دحل اذكو « ءاسنلا تحضف لس مآ اي : اهل تااقفد ماشه نع عيكو ةياور

 ءاسنلا لك نأ ىلع ليلد هيف : لاطب نبا لاقو . لاجرال نهتوهش ةدش ىلع لدم هلال نهتداع نم كلذ لثم نامتك نأ
 اذار لاط نبا كارم نأ ريضاللاو 1 نيلتحي ال ءاسنلا ضعب نأ ىلع ليلد هيف : لاقف هريغ هسكعو <« نلتحي

 « هيف فالخلا لاطب نبا ننو « لازنإلاب ةأرملا ىلع لسغلا بوجو ىلع ليلد هيفو . كلذ ةيلباق نيف ىأ « عرقولا
 جورخ مهوب ام اهدنع ماتو هتممس وأو ءاملا نم ءاملا د ثيدح عمست مل ملس مأ نأكو ٠ ىعخنلا نع هانمدق دقو

 تلاق ةساس مأ نأ ةصقلا هذه ىف مبلس م ا ثيدح نم دمحأ ىور دقو . اهنم ءاملا زورب رودن وهو كلذ نع ةأرملا

 نكادحإ تأر اذإ , ةصقلا هذه ىف قازرلا دبع ىورو « لاجرلا قئاقش نه : لاقف ؟ ءام ةأرملل لهو هللا لوسراي د
 اک لزنت ىتح لسغ اہہاع سيل , ةصقلا هذه وحن ىف ميكح تنب ةلوخ ثيدح نم دحأ ىورو « « لجرلا هاري اک ءالا
 تأر اذإ , هلوق لمحو « امت و مشب اهلازنإ فرعي امت إو « زري ال ةأرملا ءام نأ معز نم ىلع در هيفو « لجرلا لذني

SSلجرلا نال مكح هب تشي  

 ناو . ةأرملا كلذكف < افت لسغلا هيلع بحي مل اللب رب لف ظقيتسا مث مونلا ىف لزن أ هنأ ٍلعو عماج هنأ ىأ ول

 لمحف «ادهاشتم ناک نا الامونلا يف ناك ام ةظقملا يف وهتسو ال هنالحصي الف تاظقبتسا نا دعب كل ذبايلع هيدا رأ

 امل ةيعرشلا عئاقولا ف لاوحالا روص قايسو « اهسفنب ا شق تارا رهام ماط لع هذا
 ف e اهدلو امشي مف » هلوق ىلع مالكلا ىنأيسو ‹ بجعتلا ىف مبتلا زاوج هيفو . كلذ نم دافتسي

 ىلاعت هللا ءاش نإ قلخلا ءدب

 درو دقو . ةتافص رئادك هقاخ هيف هباشي الو هب قيل ىذلا ءامجلاب تفصوي هللا ناف ¢ اقلطم ليوأتلا ىلا ةحاح اله باوصلا ) ١ ١

 باتكلا ىف ةدراولا تافصلا ميج ىف ةنسلا لهأ لوق اذهو . هب قيلي ىذلا هجولا ىلع هل هتابثإ بجوف ةريثك صوصن ىف كلذب هفصو
 للعأ باو € رذحاو هنتي 3 ةاحتلا قيرط وهو <« ةححصلا ةنسلاو



 لسفلا باتك -ه ۳۹۰

 نجني ال للا نأ « بئملا قرع ساپ - ۳
 ىلأ نع جفار ىبأ نع رک اندح لاق ديم انندح لاق ی امدح لاق هللا دبع نب لع اشو - ۳

 نأ : لاف , ءاح 0 لستغاف بهذف « هنم تالاف ؛ ا ةنيدملا قيرط ضع ف هيل هل ينا نأ ةريره

 نإ « هللا احبس » لاقق . ةرابط ريغ ىلع انأو كيلاجأ نأ تهر بج تنك : لاق ؟ ةريرهابأ اي تنك

 « سدني ال 0

 [ ۲۸١ : ىف هفرط _ ۲۸۳ ثيدحلا ]

 لاقو « رفاكلا قرع ىف فالخلا ىلا كلذب ريشي فنصملا نأك ( سجني ال لسملا نأو « بنجلا قرع باب ) هلق

 ال مسملا نأ نايب و « بنجلا قرع كح نايب مالكلا ريدقتف « ىقأيس اک هنيع ةساجنب لوقلا ىلع ءانب سج هنا موق

 انثدح ) هلو . اسحب هقرع نوكيف سجني رفاكلا نأ همورفمو ٠ سجنب سيل هقرعف سجني ال ناك اذإو « سجني

 قادم وهو غئاصلا وه عفار وبأو « ىنزملا هلا دبع نبا وه ركبو « ليوطلا وه ديمحو < ناطقلا ديعس نبا وه ( ىحب

 هلق ٠ قسن ىف نيب اتلا نم ةثالث عفار وبأو ركبو ديحو « اضيأ نودرصب دانسإلا ىف هنود نمو <« ةرصبلا نكس

 نم قيرط ىف هتيقل » ىاسنلاو دواد نالو « قرط » ىليصألاو ةعيرك ةياور ىفو « رثكاألا اذك ( قيرط ضعب ىف )

 . « بنج انأو » دواد ىفأ ةباور فو ءهسفن ىنعي ( بنج وهو ) هلت . ىليصالا ةياور قفاوت ىهو « ةئيدملا قرط

 عفو : زازقلا لاقو « ةلمهم نيس مث نون مث ةمجعم ءاخ مث نونب ةميركو ىوخلاو ىنبيمشكلال اذك ( تدنخن اذ ) هلق

 لاقي نأ باوصلاو ؛ هل هجو الو : لاق ةلمبم نيس مث ةمجعم ءاخ مث ةدحوم مث نونب ىنعي « تسخبناف » ةياور ىف

 هيوقيو «٠ ساخ اب ناطيشلا فصو كلذلو « ايفختسم هنع تيضم ىنعملاو : لات ٠ مدقت اک ىنعي « تسنخناف د

 نالو : لاق مدقت اک ىنعي « تسخبناف » ةظفللا هذه تعقو : لاطب نبا لاقو . ىهتنا « تللسناف د ىرخالا ةءاورلا

 « تعفدناو ترج ىأ ( انيع ةرشع اتنا هنم تسجبناف 2 ىلاعت هلوق نم نوكي نأ لمتحو : لاق « ميجلاب نكسلا

 ةانثم مث نوب « تسجتناف » ىلمّسملا ةباور ىف عقوو <« ركاسع ناو تقولا ىنأو ىلليصألا ةءاور اضيأ هنهو

 صقنلا وهو سخبلا نم ةذوخام اهلاب زازقلا اهركأأ ىتلا ةءاورلا تبجوو . اسحن ىسفن تدقتعا ىأ مج مث يناقوف
 : لاقو نكسلا نبا ةياور لثم ىذمرتلا ةباور ىف تيثو « علب هللا لوسر ةسلاجم نع هتب انجب هسفن ناصقت دقتعا ىأ

 . هذه مث لوألا باوصلاب اهيبشأو « مدقت ام ريغ ةءاورلا قيرط نم ىل تبثي ملو « هنع تيحنت هنم تسجبن | ىنعم
 نم ةمجعم نيشب تشجتناك « هركذب لفاشتلل ىنعم ال ةاورلا ضعب هفعص ام ةفلتخم اظافلأ امف حارشلا لقا دقو

 هموهفع كسم ( سجني ال نمؤملا نا ) هلق . سابحنالا نم ةلمهم نيس مث ةدحوم مث ةلمهم ءاحو نونب و « شجنلا
 نع رولا باجأو ( سج نوكرشملا اإ آل ىلاعت هلوقب هاوقو « نيعلا سجن رفاكلا نإ : لاقف رهاظلا لهأ ضعب

 « ةساجنلا نع هظفحت مدعل كرشملا فالخ <« ةساجنلا ةبنا هدايتعال ءاضعألا رهاط نمؤملا نأ دارملا نأب ثيدحلا

 «باتكلا لهأ ءاسن حاكن حابأ ىلاعت هنا نأ مهتجحو « راذقتسالاو داقتعالا ىف سجن مهنأ دارملا ناب ةبآلا نعو

 هيلع بحي ام لثم الإ ةيباتكلا لسغ نم هيلع بحب ملف كلذ عمو « نيعجا ضي نم هنم ماسي ال نبةرع نأ مولعمو

 ىف ىطرقلا برغأو . لاجرلاو ءاسنلا نيب قرف ال ذإ نيعلا سجنب سيل ىملا ىدآلا نأ ىلع لدف <« ةلسملالسغ نم ٠



 رانج لا باتك ىن تيملا ةلأسم ىلع مالكلا ىتأيسو « ىعفاشلا ىلا رفاكلا ةساجنب لوقلا بسنف ملسم حرش نم زئانجلا ا س ج منا ۲۸۵ - ۲۸۳ ثيدحلا
 لمأ مارتحا بابحتساو « ةمظعملا رومالا ةسبالم دنع ةراهطلا بابحتسا ثيدحلا اذه ىفو . ىلاعت هللا ءاش نإ
 هبامصأ نم ادحأ قل اذا ناك لب هنأ ةريره بأ باهذ ببس ناكو . تآيملا لك أ ىلع مهتبحاصمو مهريقوتو لضفلا
 تملا نمت تلا ناھ وا نظ ايلف « ةفيذح ثيدح نم نابح نباو یاسنلا هاور اذكه « هل اعدو هام
 ‹ « ةرابط ريغ ىلع انأو » هلوق مل ىنلا هيلع ركنأ امنإو « لاستغالا ىلا ردابف < هتداعك يي هام نأ ىشخ
 فو ؟ رهاظلا اذه هيلع قخي فيك ىأ « ةبانجلاب سجنتلا ةريره ىبأ داقتعا نم بجعت < هللا ناحبس » هلوقو
 هقرافي ال نأ هل ىغبني ناك هنأ ىلا راشاف ؟« نكن يأ » هلوقل هقرافي نأ دارأ اذإ عوبتلل عباتلا ناذئتسا بابحتسا
 لوأ نع لاستغالا ريخأت زاوج هيفو . هلأ مل نإو باوصلا ىلع هعباتل عوبنملا هيبنت بايحتسا هيفو . هللعي ىتح
 ملا ءام نأ لاستغالا ىونف رّئبلا ىف عقو اذإ بنجلا نأ معز نم ىلع درلا نابح نبا هيلع بوبو « هوجو تقو
 ىلعو ٠ هنم باحت ام كلذكف ٠ ةبانجلاب سجني ال هندي نال بنجلا قرع ةراهط ىلع ىراخبلا هب لدتساو 2, سجلي
 : لاقذ لستفي نأ لبق هجناوح ىف بنج لا فرصت زاوج

 هريغو قولا ىف ىشعرو جرح بتحمل ا - 1 نا قل کا وي ناار ل 10 1

 ام م نإو سر و هراقأفأ قو ةا ج : باطَع لاقو

 نب نأ نأ ةدانق نع ديغس انئدح لاق مبرر نب ڈیز انثدح لاق دامت نب ىلعألا دبع اشو - 4
 قوس مسي دموي هلو « ةدحاولا قليلا ىف هئا ىلع فوط ناک هبي هللا ين نأ مې دح تالام  lsa Frد 7 -

 افطع عفرلا لمتحيو « قوسلا ريغو ىأ رجلاب (هديغد) هلق ٠ ( قوسلا ىف ىثع و جرخم بنجلا باب )
 ىلطيو « دازو هنع جرج نبا نع قازرلا دبع هلصو قيلعتلا اذه ) ءاطع لاو )هلق , ىنعملا هبج نم جرخ ىلع

 مدقت دقو « متلي هللا ین نأ , ةعركو ليصالا ةياود فو ( ىنلا نأ ) هلق ٠ ةبعش لاقف ىليصالا الا مهل اذك « ةيورع ىنأ نبا وه ( ديعس انثدح ) لق . ةمجرتلا ىف عفرلاب « هريغو  هلوقب ةدارملا ىه لامفالا هذه لعلو « ةرونلاب
 رجح نال ىجلاب ) هريغر » ةباور یوي بابلا اذه یف هل هدارإو ٠ داع مث عماج اذا باب یف ثيدحلا اذه ىلع مالكسلا

 ءاطع رثأ دار ةبسانف اذه ىلعو « ىثملا ىلا هذه ىلا هذه نم لوخدلا ىف جاتحت وبف ةبراقتم تناك تلي ىنلا جاوزأ
 نسحلا نع ةيشنأ نبا هاور اک هريغ ءاطع فلاغ دقو < لسغلا ربعا بنجلا لغاش زاوج ىف كارتشالا ةبج نم

 0 آضوت هنأ هيف ركذي مل هلال ءاطع راشخا قرش نأ كثيدصحو . ءوضولا هل بحشسإ : اولاقف هريغو ىرعبلا
 هب لدتسيل ال هل لدتسيل هدروأ فنصملا نأكف

 ةر ره ییا نع فار ىلا نع ركب نع ديم انث دح لاق لالا بع اد دح لاق شايع انظرو - ٥ ا ل 5 1 2 - 4 9 : 0
 ٤ تاسنغاف لحرلا تيتاف تالّسناف « لعق ىت> هعم تيشف ىديب ذخأو ,بشج انأو هلي هللا لوسر یني : لإق ءار ES ا خم ر 5م < تن ر2 ني هلام ذا“ ر 8

 « سيدي ال نموا نإ « ره ابأ اي هللا ناحبس » لاقف « هل تلقف ؟ ره ابأ اي تنك نيأ : لاقف دءاق وهو تلج روک كلا کک ا لا ي ل ا اسر ؟ ومالا د ع



ع نبا وه ىلعألا دبعو « ماقرلا ديلولا نبا وه ةمجعم نيشو ةيناتح ءا ( شايع انثدح ) هلق
 .« ىلعألا دب

اس ةلمهم ءاع لحرلاو ؛ ةيفخ ىف تيهذ ىأ
اي » هلوقو « هيف ىوأب ىذلا ناكملا ىأ ةنك 

 ةياور ىف عقو « ةريره ايأ 

 مخ قلاب ء ره ابأ اي » ىنسمشكلاو ىلمتسملا
 2 6 ا

 لسي نأ لبق أضوت اذإ تيبلا ف ينجلا تونیک اب - ۵

 3 ٤ ۶ 13 50 ۶ء ل س ا 0 ف 2 ت

 ناك أ ةشأاع ”تلأس : لاق ةملس ىبأ نع یجب نع نابيشو ماكو انث دح : لاق رميت وبأ نشرح هد

 .َ ل E ت 2 تبا 2

 صوتي و ٠ ممن : تلاق ؟ باج وهو دقري عيالكم ئبل

 | ٠۸۸ : ىف هفرط  ؟45 ثيدحلا ]

تسا ىأ ) تيبلا ىف بنج لا ةنوئيك باب ( هلق
يكو انوك نوكي ناكر دصم ةنوئيكو . هيف هرارق

 ءىجي مد : ةنون

 « لقب نأ لبق ةعركو تقولا وبأداز ( أضوت اذإ ) هلق ٠ ماد نم ةمود لثم ةدودعم فرحأ الإ اذه ىلع

و ىلمتسملا ةبارر نم عيملا طقسو
 ةمجرتلا هذه فنصملا راشأ لبق ¢ ىو ما

فرم ىلع نع درو ام فيعضت ىلا
 اعو

بلك هيف اتيب لخدت ال الملا نإ و
 ح-تقو نونلا مضي یجب هرقو 0 هريغو دواد وبأ هاور « بنج الو ةروص الو 

وس ربف هللا دبع هنبا ريغ هنع ىور ام « یرضحلا ميلا
ح نبا هثيدح ححصو ىلجعلا هقثو نك ٠ ل

 ٠ م احل او ناب

 : لاق « هلعفيا هرخؤي نم ال ةداع هكرت ذ.ختبو لاستغالاب نوابتب نم بنجلاب دارملا نأ ىباطخلا لاق اک لمتحبف

لا فو : ىوونلا لاق « نيتم ال امو حور هيف ام ةروصلاب و « هذاختا ىف نذأ ام ريغ بلكلاب دارملا نأ هيوقيو
 بلك

اک حيحصلا ىلع هثدح ضعب عفترا أذوت اذإ هلال . ةافانم بابلا ثيدح نيبو هنيب
 انثدح )ەلۋ ٠ هريوصت ایس 

 ثيدحتب حرصو « ريثك ىنأ نبأ وه يڪو 5 نمح لأ دمع نأ وه نانييتي اولا وه ) ماشه
 ىف هل ةبلس نأ

هجرخأ رمع نبأ نع ةملس ىلأ نع ريشك ىفأ نب ی غ یارو ایزو : ةبيش ىلأ نا ةياور
 هلو . قاسنلا 

م ىلع فرطعم وف (آضوتيو معن لاق )
 ىنعملاو بيت رلا ىضتقت ال واولاو . أضوتيو دقري ىأ ہک « ممل , ظفل دس ا

 وکو ا نع وهو ماني نأ دارأ اذإ ناک ١ ظفلب ةل ینا نع ىرهرلا قيرط نم لسمو < دقر مث أضوتي

ذلا بابلا ىف هلثم فئصاللو . دارملا ىف ضو قايسلا اًدهو « « ةالصلل
 ةدايزب ةشلاع نع ةورع ةءاور نم اذه دعب ى

ث دح رخآ ىف ىراخبلا خيش يعل ىلأ قيرط نم جرختسملا ىف ےھت وأ دازو 2  جرفلا لسغ 5
 اش و بابلا 

ا ىلع انه ءوضولا لمح نم ىلع در هيفو « هون ماده نع رخآ هجو نم ليعامسالاو ءةالما ,.وضو
 فراظنتل

 ماو .

 رجلا مو باپ - ۲۹

 و لا تنانلكا راد ا هع ينا نع يالا ان دح لاق ديك « شح
 نب رع ن رع نبا نع جنان نع ثيال انث دح لاق َدبدَتق او -- ۷

 لك نا لوصر ل باطحل

 ر م * مراسل عر 22, ي رو علا رک

 6 بنج وهو دق'ريلف ؟دحأ اض و هك : لاق ؟ باح وهو اندحأ دقريا

 [ ۲۹۰ ۰ ۲۸۹ : ىف ءقرط  ؟مب ثيدحلا ]



 ۹ ۲۸۷-۲۹۰ ثيدحلا
 ا ی کا ا ا ا

 وهو هدنسم نم ثيدحلا نوكيف « لاؤسلا اذه رضح ربع نءا نأ هرهاظ ) لأس باطخلا نب رع نأ ) هلق

 هجرخأ « هللا لوسراي د لاق هنأ رع نع رم نبا نع عفان نع بويأ نع ىورو « عفان ةياور نم روبشملا

 نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ناطقلا يحب قيرط نم لسم هارر اذكو « رمع دنسم نم ومف اذه ىلعو  ىاسنلا

 داقر زاوج نأ ةبج نم ةج رتل ثيددحلا ةقباطمو « ثددحلا ةم ىف حدقي ام فالتخالا اذه ىف سيل نكل « رمع نع ريع

 هت وضو نيب ةظقيلا لوص+ل زاوجلا مزلتسي همون نال وأ « قرفلا مدعل ناظقي هيف هرارقتسا زاوج ىضتقي تيبلا ىف بنجلا

 « بنجلا مون باب ه رمع نبا ثيدح لبق ةميرك ة باور ىف عقوو . ريثكلاو ليلقلا نيب كلذ ىف قرف الو « همونو

 دييقتلا ىلعو قالطإلا ىلع مجرت نوكي نأ لمتحو « ماني مث أضوتي بنجلا بابي اهنع ءانغتسالل ةدئاز ةمجرتلا هذهو

 . ةدئاز نوكت الف

 ماب م اوت بنللا بيس - ۷
RTنج را دبع نب دم نع رةنج ىلأ نب هلل رديبع نع ثيل امدح لاق یک ا  

 ةالصلل اَضوّتو هجر لسع بنج وهو ماني نأ دارأ اذإ ال ُعونلا ناك: تلاق ًةشئاع نع ةورع نع

 هي أدتبملا داتسإلا اذه فتو + ورق متي هل لاقي ىذلا دوسالا وبأ وه ( نمحرلا دبع نب دمج نع ) هلق

 ًاضوت هنأ ىنعملا سيلو « ةالصلل اک وضو اض و نأ ( ةالصلل أضوتو ) هلۆق . نويندم ىلعألا هفصن و نوبرصب

 ايوغل ال اعرشاءوضو أضوت دارملا ام إو « ةالصلا ءادال
a ْ 4 “a 7 01 ا °, - 201 55 2 1 ل 007  ° ^ 

 رگ قفتسا : لاق هللا دبع نع مثان نک هير وج انث دح لاق ليعامسإ نب سوم نشرح - 49

 ةا اذ « "مل » : لاق ؟ بنج وهو انادحأ مانی : ويلكم ینا

مسا وهو ارغصم ءارلاو ميجلاب ( ةيريوج انئدح ) هلق
 بروج عم دقو ؛ ديبع نب ءامسأ هيبأ مساو « لجر 

با نع و رك اسع نبا ةياور ىف ( هللا دبع نع ( هلق 5 عفان نع كلام نمو صع نبا ىلوم عفان نم اذه
 . « رم ن

 « منيل مث أضوتيل » عفان نع جرج نبا قيرط نم مسملو ( أضوت اذإ معن لاقف) هلق

 : لاق هنأ رغ نب هللا ربع نع رانيد نب هللا دبع نع كالام انربخأ لاق فس نب هللا دبع اشو - ۰

Eهه س ر سرع 1 1 ب ر 6 ل ر ۾  

 لسغاو اضوت » م هلل لوسر هل لاقق : لیلا نم ةيانجلا ”ةبيصت هنأ هب هلا لوسرل باطلا نب رع و

 « مت رک د
۰ 

ىف كلام هاور اذكم ( رائيد نب هللا دبع نعز هلق
 نع ًاطزرملا عراك ا ووو طولا لاو قاب اطول ا 

نايجلا ىلع وبأأ ركذو « راثيد نب هللا دبع لدب عفان
 , رائد نب هلا دبع لدب عفان نع نكسلا نبأ ةياور ىف عقو هنأ ى

 ظوفع ثيدحلاو : ىلع وبأ لاق « رانيد نب هللا دبع » هقوف بتتكو عفان ىلع برض هنأ الإ ىلصالا دنع كلذك ن اكو

 رائيد تب هللأ دبع نع ظوفحلا نكل 0 امج امهنع كلام ثيدحلا : ربلا دبع نيا لاق . همالک یمن. اعمج امهنع كلام

 ف ىنطقرادلا هقاس نإو 0 ةبارغ الف ةئس وأ ةسمخ عفان نع كلذك هنع هاور دقو 5 یھت ا بیرغ عفان ثيدحو

 ىرابلا حق # ١ ج١٠ م ا



Ftل بانك و  
 هلق . ربشأ أطوملا ةياور ممن ٠ ًاطوبلل ةبسنلاب ةصاخ ةبارغ ىف « أطوملا.جراخ هاور ام هدارف كلام بئارغ.
 كلام نع حون وبأ هاورو < ةاورلا رثك أ دنع وه اك رمع نبا دنسم نم هنأ اضيأ هاضتقم ( باطخلا نب رمع ركذ )
 ةبانج رمع نبا باصأ : لاق عفان نع نوع نبا قيرط نم هتياور ىف كلذ ببس ىناسنلا نيب دقو « رمع نع هيف دازف
 ثيدح ىف هلوق ىف ريمضلاف اذه لعو « دقو و أضوتيل » لاقف هرمأتساف لب ىنلا رمع ىتأف , هل كلذ ركذف رمع ىتأف
 ناک رع نبا نوكي نأ لمتحي « ًأضوت » باوجلا ىف هلوقو < ربع ىلع ال ربع نبا ىلع دوعي « هبيصت هنأ » بابلا
 «هل» ظفل طقس (هل لاقف) هلق . « هنآ » نيقابللو ىوخلاو لمتسلل اذک ( هنأب ) هلق ٠ هيلا باطخلا هج وف ارضاح
 درب وهو « مث مث أضوت مث كركذ لسغا » حون بأ ةياور ىف ( كركذ لسغاو أضوت ) هلق . ليصالا ةءاود نم
 دبعتلل وه امت إو ثدحلا عفرب ءوضوب سيل هلال ركذلا لسغ ىلع ءوضولا ميدقت زوج : لاقف هرهاظ ىلع هلمح نم ىلع
 طرشب هنع رخؤي نأ نكم و « ءوضولا ىلع مدقم هلسغ نأ حون ىلأ ةباور نم نيبتف « ركذلا سم نم دشأ ةبانجلا ذإ
 وهو « طرشلا ةغيصب ءاجو سلا ةغيصإ ثيدحلا ءاج : ديعلا قيقد نبا لاقو . ضقني هسم نأب لوقلا ىلع هسع ال نأ
 وهو هباحبإ ىلا رهاظلا لهأ بهذو « بابحتسالل هنأ ىلا روما بهذ : ربلا دبع نبا لاتو . هيوجوب لاق نمل كسمتم
 نيرخأتملا ضعب ركتتساو « أضوتي نأ لبق ماني نأ بنجلل زوحي ال ىعفاشلاو كلام لاق : ىبرعلا نبا لاقو . ذوذش
 هنأ ىلع لوم ىبرعلا نبا مالك نكل « لاق اك وهو . هباصأ كلذ فرعي الو « هبوجوب ىعفاشلا لقي مل : لاقو لقنلا اذه
 « بابحتسالا دك أتم ىأ ةنس بوجو بجاو هنأب دارأ وأ « بوجولا تابثإ ال نيفرطلا ةيوتسملا ةحابإلا ىنن دارأ
 راشأو « اريثكة يكلاملا ةرابع ف دوجوم اذهو « ضئارفلا بوجو بج او وه : بيبح نبا لوقب هلباق هنأ هيلع لديو
 « مونلا دارأ اذإ بنجلا ىلع ءوضولا باحي] هحيمس ىف ةناوع وبأ هيلع بوب و « بيبح نب لوق ةيوقت ىلا ىبرعلا نبا
 تق اذا ءوضولاب ترمأ امن , اعوفرم سابع نبأ ثيدحت بوجولا مدع ىلع ةعزخ نباو وه كلذ دعب لدتسا مث
 وهو « ىلاملا دشر نبا لالدتسالا اذه ىف حدق دقو . داع مث عماج اذا باب ىف هركذ مدقت دقو « ةالصلا ىلا
 دوساألا نع قمسإ وبأ هاور ام كسمتو « بابحتسالا مدع ىلا بهذ هنأ فسوي ىبأ نع ىواحطلا لقن و . عضاو
 ظافحلا نأب بقعتو « هريغو دواد وبأ ءاور ءام سم الو ماني مث بنحب ناك ھت هنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع
 ىنمم نأ وأ « هبوجو دقتعي الثل زاوجلا نايبل ءوضولا كرت هنأ ىلع لمح حص ول هنأبو , هيف طلغ قمع ابأ نإ اولق
 حنج مث ٠ كلذ ىلع لدي ام قمسإ ىبأ نع ةروك ذملا قيرطلا نم ىواحطلا دروأو « لسفلل ىأ ءام سع ال هلوق
 وهو أضوتي ناك ةصقلا بحاص وهو ثيدحلا ىوار رمت نبا نأب جتحاو « فيظنتلا ءوضولاب دارملا نأ ىلا ىنواحطلا
 هنياور نم ةالصلاب ءوضولا دييقت تبث هنأ, بيجأو « عفان نع أطوملا ىف كلام هاور ا هيلجر لسغي الو بنج
 : ءاملعلا روهمج لاقو 5 رذعل ناك كلذ نأ ىلع هيلجر لسغل رمع نبا كرت لمحو دمتعيف مدقت اک ةشئاع ةباور نمو
 نع تاقث هلاجر دنسب ةبيش ىنأ نبا هاور ام هديؤيو « حيحصلا ىلع ةصوصخلا ءاضعالا كلت نع ثدسحلا عفت ريف 1 هءونيف لسغلا قيرفت زاوحجب لوقلا ىلع اس الو < ثدحلا ففخ هنأ هيف ةكحلاو « ىعرشلا انه ءوضولاب دارملا
 « ةءانجلا لسغ فصل هناف أضوتيلف ماني نأ دارأ مث ليلا نم كدحأ بنجأ اذا » لاق ىباحصلا سوأ نب دادش
 ةشئاع نع نسح دانساب قبلا ىور دقو . هماقم مميتلا موقي اذه ىلغف « نيترابطلا ىدحإ هنأ هيف ةكسملا : ليقو
 ليقو « ءاملا دوجو رسع دنع انه مميتلا نوكي نأ لمتحو ‹ مميت وأ أضوت ماني نأ داراف بنجأ اذإ ناك هَ هنأ



 مة ۲۹۱ كيدحلا

 ىلع سيل كلذ نأ ىلع هللا هحر ىعفاشلا صن : ديعلا قيقد نبا لاقو « لسفلا ىلا وأ دؤعلا ىلا طشني هنأ هيف ةمكمحلا

 ثيدحلا فو . كلذ اه بحتسا اهمد عطقنا اذإ نكل « بنجلا فالخم اهثدح عفترب مل تلستغا ول اهنا « ضئاحلا
 نبا لاق « مونلا دنع فيظنتلا بابحتساو « ةالصلا ىلا مايقلا دنع قيضتي ام او  روفلا ىلع سيل ةيانجلا لسغ نأ

 ملعأ هللاو « كلذ نم برقت مناف نيطايشلا فالخم ةركلا حيرلاو خسولا نع دعبت ةكئالملا نأ هيف ةمكحلاو : ىزوجلا

 ناناتللا "قتلا اذإ باپ - ۲۸

 ع اشم انت دح لاق ةلاضف نب داعم اشو

 لاق إب بلا نع ةريرُه.ىأ نع عفار ىلأ نع نحلا نع ةداتق نع ماشو نع رين وبأ اس و - ۱

 انا ج او ن عبرألا ا ن نل اواو

 هلي نسملا ةربخأ ةداقق انث دح لاق نابأ انث لح موم لاقو . م ةبعُش نع قوزرم نب ورع هبات
 ةأرملا ضافع و « هتركةدلج عطق نتخلاو « ةأرملاو لجرلا ناتخ ةينثتلا هذه دارملا ( ناناتخلا قتلا اذإ باب ) هلق

 دح]و ظفلب اذ jy > ةقيقر ةداج ركذلا لخدم نيبو اهنوب كيدلا فرع هبشت اهجرف ىلعأ ىف ةديلج عطق ضفخلاو

 « نيمضوملا فى اوتسدلا وه ( ماشم ) هلت . ىلعألا ىلا ىندآلاو فخالا ىلا لقثالا در هتدعاقو « رئاظن هلو ابيلغت
 اذا ) ِهلوق ٠ نويرصب مهلك ىباحصلا ىلا ذاعم قيرطو « نع د لاق يعن اأو « انثدح » لاق اذاعم نآل امهقرف امو

 « ةأرللل ء اهدبج » و « اببعش د هلوق ىف نازرابلا ناريمضلاو ‹ لجرلل « دمج » هلوق فو هيف رتتسملا ريمضلا ( سلج
 اذا » لاق ةريره ىنأ نع رخآ هجو نم رذنملا نبال ةياور ىف هب احرصم عقو دقو « هب ةفرعللل كلذ رابظإ كرتو

 هادي انه دارملا ليق « ءىثلا نم ةعطقلا ىهو ةبعش عمج بعشلاو « ثيدحلا « امعش نيب دعقف هتأ ما لجرلا ىثغ

 ىحاون ليقو اهارفشو اهاذذ ليقو اهاتكساو اهاذفن لیقو اهاذغنو اهاقاس ليقو اهاذفنو اهالجر ليقو اهالجرو

 ضايع ىضاقلا حجرو « نيتيحانلا فرط نارفشلاو « جرفلا اتيحان ناتكسالا : ىرهزالا لاق « عسبرالا امجرف
 نع ةيانك وهو « سواجلا ىف ةةيقح وه وأ ةقيقحلا ىلا برقأ هنال : لاق لوالا ديعلا قيقد نبا راتخاو « ريخالا
 .ليق « ةقشملا غلب ىأ ديجأو دبج لاقي 6 ءاحلاو جلا حتفب ) اهدهج م“ ( هلو 1 خرصتلا نع هب قتكاف عاجلا

 دواد وبأ هاودو ٠ « دهتجا مث » ةداتق نع ةبعش قيرط نم لسمو « ام لمعلا ىف هدبج غلب وأ هتكرح اهدك انعم

 دبجلا نأ ىلع لدي اذهو « اهدبج مث هلوق لدب « ناتحلاب ناتخلا قزلأو د ظفلب ةداتق نع اعم ماشهو ةبعش قيرط نم

 ناناتخلا قتلا اذإ م هظفل و ارصتخ ةداتق نع ةمورع ىفأ نبا قيرط نم قييبلا هاورو « جاليإلا ةجلاعم نع ةيانك انه
 ظفلب بيوبتلا ىف هتداعك ةباورلا هذه ىلا راشأ فنصملا نأكف « ةمجرتلا ظفلل قباطم اذهو « لسغلا بجو دقف

 بيسملا نب ديعس قيرط نم ىعفاشلا هجرخأ ةشئاع ردح نم ظفللا اذه اضيأ ىورو « بابلا ثيدح تاياور ىدحإ ٠

 لسم هأورو « تاقث هلاجرو اهنع دم نب مساقلا قيرط نم هجام نباو ‹ فيعض وهو ديز نب ىلع هدانسإ ىفو اهنع

 هيلع لذيو م ةاذاحلا ءاقتلالاو نملاب.ةارملاو < ناتخلا نالا نممو ٠ ظفلب اهنج ىرمشالا ىسوم نأ قيرط نم
 سملا لصح ولو « ةفشملا ةبيغ دنع روصتي ال هنال هتةيقح سملاب دارملا سيلو « زراج اذا , ظفلب ىذمرتلا ةباور



 نسل تاكد ۳۹۹
 « لازنإلا ىلع فقوتي ال لسغلا باجمإ نأ ثيدحلا ىنعم : ىوونلا لاق « عاجإلاب لسغلا بحي ل جاليالا لبق

 حيرصتلا نأ باو-جلاو « ليلد هيف نوكي الف ىلا ىف ةءاذلا وه هنا لازنإلا دبجلاب دارب نأ لمتحي هنأب بقمتو
 رطم قيرط.نم ملم ةياور قف « لابتحالا ىنتناف روكذملا ثيدحلا قرط ضعب ىف درو دق لازنإلا ىلع فقوتلا مدعب

 : ىف ةمثمخ ىبأ نبا ءاور اضيأ ةداتق ةءياور ىف كلذ عقود« لزب منإو » ثيدحلا اذه رخآ ىف نسحلا نع قارولا

 ىنطقرادلا هاور اذكو « لزني مل وأ لزنآ » هرخآ ىف دازو هب ةداتق انثدح الاق ناب أو مامه انثدح لاق نافع نع هخيرات

 هلق . ةداتق نع ةملس نب داح نع ىساايطلا دواد وبأ اهركذ اذكو « نافع نع لهس نب ىلع قيرط نم هحمصو

 دحآ نب ناثع دئاوف ىف الوصوم هثیدح انيور دقو « ةعركةياور ىف هب حرصو « قوزرم نبا ىأ ( ورمع هعبات )
 نكل بابلا ثيدح قابس لثم ركذف « ةداتق نع ةبعش انثدح قوزرم نب ورمع انئدح ىضلا رمع نب ناثع انئدح كامسلا

 دوعي هعبات ىف ريمضلاو « هسفن نسحلا نع ال نسحلا نع ةداتق نع هاور ةبعش نأ اذ فرعو « اهدهجأو » لاق
 وربع نب دم نع ملسم دنع هذه قوزرم نب ورع ةياور نأ ىاطلغم خيشلا طخ تأرقو . ةداتق ىلع ال ماشه ىلع
 « كلذ ىلع حارشلا ضعب هعبت و ‹ ةبعش نع قوزرم نب ورمع نع امهالك ىدع ىنأ ناو ريرج نب بهو نع ةلبج نبا

 لاقو) ےل . ائيش قوز نب ورمعل ملسم جرخ مل لب « ةدايز ملسم دانسإ ىف قوزرم نب ورم ركذ ناف طاغ وهو

 حيرصتلا هتياور تدافأو « راطعلا ديزب نبا وهو ( نابأ ) انربخأ ليصاللو ( انثدح ) لاق ليعامسا نبا ىأ ( ىسوم
 ماهو نافع قيرط نم ابجرخأ قبلا دنع هذه ىسوم ةباور نأ اضيأ ىاطلغم طخم ت تأرقو« ةداتقل نسحلا ثيدحتب

 نع نافع قيرط نم قبيبلا امجرخأ امثل و « حارشلا ضعب اضيأ هيلع هعبت طيلخت وهو « نابأ نع ىسوم نع امهالك
 الصأ هيف ىسومل ركذ الو « هخيش خيش ال مامه قيفر ناب أو « هقيفر ال نافع خيش مامهف « ةداتق نع امیج ناب أو مامه
 ىف انه داز : ( هيبنت ) . باوصلا ىلا ىداحلا هللاو « هخيش ال هقيفر وبف ىسوم هنع هاور اک نابآ نع هاور نافع لب
 ملعأ هللاو . هيلي ىذلا بابلا رخآ ىف ىنألا مالكلا رخآ ىلا . . انيب اتو « دكوأو دوجأ اذه : ىناغصلا ةخسن

 ةأرلا جرف نم بيو ام لست صا - ۹
 رات ن 7 ر ءاطع نأ لَم وأ ندعو يحن لاق نيسحلا ن “ع ثراوا | E امم دح لاق رم وأ اشم م ۲

 ؟ ن لف هتأرما لج راا حاج اذإ تارا نان ن نا لا هنأ ربخأ يملا دلاخ ب ديز نأ هربخأ

 كلذ نع تلأسف . لي هللا لوسر نم هممت : نام لاق « هتك د ليضيو ةالصال اضوتي اک اسرع د نا لاق

 لاق . كاذب ةورمأف مهنع هللا ىضر بدك نب أو هللا ديبع نب ةحلطو ماتوتلا نب ريب ءزلاو بلاط ىلأ نب لع

 لَو للا لور نم كلذ عمت هنأ هربخأ بوُيأ بأ نأ ةربخأ ريب زلا نب ةورع نأ لس وبأ ىنربخأو یم
 ( نيسحلا نع ) هلق . اهريغو ةبوطر نم ىأ ( ةأرملا جرف نم ) لجرلا ىأ ( بيصي ام لسغ باب ) هلق

 ىف فذحت ىلوالا لاق ظفل و « ىح لاق نيسحلا لاق ىأ « , ريثك ى نأ نبا وه ( ىحب لاق) هلو . < « ملعملا هرذ وبأ داز

 لسم ةياور ىف عسقوو . اذكب قريخأو اذكب ىنريخأ ىأ ‹ ردقم ىلع فطع ره ( قديخأو ) هل ٠ انرع طخلا

 دقو . ليلدب تأي لو « هركذ اذك« ی لاق م لاق اذبلف ىحب نم نيسحلا هعمسي مل: ىبرعلا نيا لاق « اولا فذحب



 ۴4۷ ۲۹۲ ثيدحلا

 ىلع ةلوم سلدملا ريغ ةنعنعو « سادم نيسحلا سيلو < ىح نع نيسحلا نع عضوملا اذه ىف لسم ةياور ىف عقو

 هظفل و ثيدحتلاب ىحي نع نيسحلا ةءاور ىف ةعرخ نبا ةباور ىف عرصتلا عقو هنأ ىلع . حيحصلا ىلع هيقل اذا عامسلا

 نبا هجرخأ مالس نب ةيواعم اضيأ يع نع هاور دقف « هب كلذ عم نيسحلا درفني لو « ريثك ىلأ نب یحی ىنئدح د

ا قبسو « نيجرخلا نم ءوضولا باب ىف مدقت اک فنصملا هجرخأ نحرلا دبع نب نابيشو « نيهاش
 ىلع كانه مالكل

 وه وأ «قوراف لوقي نأ لصالا نال « تافتلا هيف ( كلذب هومأف ) هلق . نمل ظافلأو دانسإلا اذه دئاوف

 مزج و « عماج اذا د نمض ىف ىذلا عماجلا ىلع دوعي ريمضلا : ىلامركلا لاتو . السم نوكيف راسي نب ءاطع لوقم

 نامثع هب هرمأ ام هورمأ مهتأ هرهاظو : تلق . طقف ءاتفإ نيقابلا نعو ةعوفرم ةءاورو ءاتفإ ناثع نع هنأب اضيأ

 كلذب هاتفأ نامثع نال عفرلا هرهاظ اذهو « كلذ لثم اولاقف : ليعامسإلا ةياور ىف نكل « عفرلا مدع ىف اع رص سيلف

 هل ىرخأ ةياور ىف عفرلاب ليعامسالا حرص دقو « هوثدحو هوتفأ اضيأ مآ ىضتقت ةيلثملا لِي ىنلا نع هب هثدحو

 اذه طرش نم وه سياو « ىناحلا يع ريغ كلذ لقي ل: ىليعامالا لاقو « هل ىنلا نع كلذ لثم اولاقف , هظفلو

 وهو ؛دأرملا وهو ءةللس وبأ ىنريخأو : ىحي لاق » نيقابللو « رذ ىنال اذك ( ةيلس وبأ قريخأو ) هلق . باتكلا

 نيدانسالاب هيبأ نع ثراولا دبع نب دمصلا دبع قيرط نم لسم هاور دقو « العم سيلو لوألا دانسالاب فوطعم

 بعك نب ىلأ نم همم ان بوبأ ابأ نال مو وه : ىنطقرادلا لاق ( ب هللا لوسر نم كلذ عمس هنأ ) هلق . اعم

مهنم هعمس بويأ ايأ نأ رهاظلا : تلق . هيبأ نع ةورع ن ماشه لاق يك
 يأ نع هتياور ىف نآل « قاسلا فالتخال ا

 انسو اردق رك أ فوع نب نحرلا دبع نبا وهو ةلس ابأ نأ عم 2 7 ىنلا نع هتياور ىف تسيل ةصق بعك نبا

 « ةدحاو ةقبط نم ناهبقف نايعبات امهنال نارقآلا ةباور باب نم ةورع نع هتياورو < ةورغ نب ماشه نم ايلعو

 نع رخآ هجو نم ثيدحلا اذه ءاج دقو « ناريبكن ايبا ناہقف امهنأل بعكن ب بأ نع بويأ نأ ةياور كلذكو

 روكذملا دلاخ نب ديز ثيدح نأ دحأ نع مرثالا ىكح دقو « هجام نباو ىرادلا هجرخأ قلب ىنلا نع بويأ ىبأ

 نع ةبيش نإ بوقعي ىكح دقو ‹ ثيدحلا اذه ىف ام فال ىوتفلا ةسإلا ءالؤه نع تبث نال « لواعم بابلا اذه ىف

 ىور دقو « هتاور ظفحو هدانسإ لاصتا ةهج نم تباث ثيدحلا نأ كلذ نع باوجلاو . ذاش هنأ ىيدملا نب ىلع

 وه سيلف هريغو ةبيش ىنأ نبا هجرخأ ءاطع نع ةيلس ىبأ ةياور وح راسي نب ءاطع نع مسأ نبديز نع اضيأ ةنييع نبا

 ثيدح نم کو « هيلا اوبهذف هان مهدنع تبث هنأ لامتحال هتعص ىف كلذ حدقي الف هفالخي اوتفأ مهنوكامأو < ادرف

 ءافتك الا نم بابلا ثيدح هيلع لد ام نأ ىلا روبجلا بهذ دقو . ةيكيدحلا ةعانصلا ثيح نم حح وهو خوسنم

 ىلع ليلدلاو « هلبق بابلا ىف ناروكذملا ةشئاعو ةريره ىلأ ثيدح هيلع لد امي خوسنم حماجلا لزني مل اذإ ءوضولاب

 نولوقي اوناك ىلا ايتفلا نأ بعك نب ىنأ ىئثدح : لاق دعس نب لهس نع ىرهزلا قيرط نم هريغو دمحأ هاور ام خسنلا

 ةع رخ نبا هححص « دعب لاستغالاب رمأ مث مالسالا لوأ ىف ام صخر مل هللا لوسر ناكةصخر « ءاملا نم ءاملا و

 ىف اوفلتخا دقف « هتلع ىلع علطي مل هنأدكو « لاق اذك , ىراخبلا طرش ىلع حبحص وه : ليعامسالا لاقو « نابح ناو

 اذهلو « لبس نع مزاح يأ قيرط نم اضيأ ةميزخ نباو دواد وأ هجرخأ معن . لوس نم همم ىرهزلا نوک

 ىلغ . خسنلا ف رص وهو « هب جيت نآل ملاص دانسإ وه ةلجلا ىفو « متاح ىبأ نبا اهركذ ىرخأ ةلع اضيأ دانسالا

 . املا ثيدح نم لسفلا كرتو « قوطنملاب هلال « ءاملا نم ءاملا ثيدح نم حجرأ لزني ل نإو لسغلا ثيدح نأ



٥ 0 AAللا باتك ۔  

 ثیدح لم هنأ سابع نبا نع هريغو ةبيش ىنأ نبا یورو . هنم حرصأ كاذ نك اضيأ قوطلملاب وأ < موبفملاب

 نم نيثيدحلا نيب عمجي ليوأت وهو « عاجلا ةيؤر نم مانملا ىف حقي ام ىهو ةصوصخ ةروص ىلع < ءاملا نم ءاملا د

 . ىنملا ىناثلابو لسفلا ءام لوالا ءاملاب دارملاو « مات سانج « ءاملا نم ءاملا » هلوق ىف : ( هيبنت ) . ضراعت ريغ

 نم لك ناف « لازنإ هعم نكي مل ناو عاج ىلع ةقيقحلاب قلطت ةبانجلا نأ ىضتقب برملا مالك نأ ىعفاشلا ركذو
 وه دحلا هب بحب ىذلا انزلا نأ فلتتخي ملو : لاق « لزني مل ناو اهياصأ هنأ لقع ةنالف نم بنجأ االف نأب بطوخ

 هوضولا باميإ يظن لازنالا ىلا ةيسنلاب جاليالاب لسغلا باحيإ : ىنرعلا نبا لاقو . لازنإ همم نكي مل ولو عاجلا

 لعأ هللاو . اليلعتو اليلد ناقفتم امهف ) لوبلا جورخ ىلا ةبسنلاب ركذلا سعب

 لاق بوثأ وبأ ىربخأ لاق ىبأ ىريخأ لاق ۃورُع نب ماش نع ی امدح دسم شو - ۴
 ههنم ةأرما سم ام ليش » : لاق ؟ لزب” رف ةأرلل ل جرا عتاج اذإ هلا لوسر اي : لاق هنأ بك نب أ ىنربخأ

 'ميفالتخال ا . ”رخآلا كاذو طرح للا : هللا دبع وبأ لاق . 6 لصيو أسرتي م

 هنأ نظي المل هيلع تبن jy > حضاو وهو ةورع هابأ ىنعي ( ىبأ ىنريخأ لاق ةورع نب ماشه نع-) هلو ش

 جرف سم ىذلا وضملا لجرلا لسغي ىأ ( هنم ةأرملا سم ام ) هلق . دانسالا ىف ركذ هنوكل بمك نب بأ ريظأ
 ىف حرص ( أضوتي مث ) هلو . امجرف ةبوطر دارملا نال مزاللا ةداداو موزلملا قالطا نم وهو « هئاضعأ نم ةأرملا

 ( ىلصبو ) هلق . « ةالصلل هءوضو » هيف ماشه نع ىروثلا نع قازرلا دبع داز « ركذلا لسغ نع ءوضولا ريخأت
 كلذ لئاقو ‹ فنصملا وه ( هللا دبع وبأ لاق ) هلق . هلبق ىذلا ثيدحلا نم لسغلا كرت ىلع ةلالدلا ف حرصأ وه
 نيدلل طايتتحالاف « حبجرتلا رهظي الو خسانلا تبثي ال نأ ريدقت ىلع ىأ ( طوحأ لسفلا ) هلق . هنع ىوارلا وه
 وأ عراشلا نم نيرمالا رخآ ىأ « ءاي يغب دملاب « رخألا » هريغلو « رذ بال اذك ( ريخالا ) هلو . لاستغالا
 هلق ٠ بابلا ثيدح ىلإ « كاذو د هلوق ىف ةراشالا اذه لعف « ءاخلا حتفب هانطبض : نيتلا نبا لاقو . ةع لا داهتجا نم

 ىفاغصلا ةخسن فو « مهفالتخال هانيب اإ » ليصاللو « مهفالتخا انيب امإ » ةعركةياور فو ( مهفالتخال انيب م1 )
 نبا لكشتساو . اعامجإ كلذ ىف نأ نظي ال ىتح ىأ ةيليلعت ماللاو « قنأ ءاملاو « ميفالتخال رخآلا ثيدحلا انيب امن] د
 ةريع الو « دواد الإ هيف فلاخ امو مهدعب نمو ةباحصلا هيلع قيطأ لسغلا باحيإ : لاقف ىراخبلا مالك ىبرعلا
 ءاملع ةلجأو نيدلا ةملأ دحأ وهو « بحتسم لسفلا نأب هكحو ىراخبلا ةفل اخ بعصلا مالا امتإو « هفالخم
 نوكي نأ لمتحيو : لاق مث هضعب ىلا انرشأ دقو « هنم لبقي ال ام بابلا ثيدح فيعضت ىف ملكتي ذخأ مث . نيلسملا
 ةماماب هبشأ وهو : لاق  لوصالا ىف دوبشم باب وهو ء نيدلا ف ىأ « طوحأ لسذلا , هلوقب ىراخبلا داره
 دافتسي ام ضعبب مجرت ام'لو لسغلا كرت ذاو< مجرتي مل هناف « هفرصت نم رهاظلا وه اذهو : تلق . هملعو لجرلا
 ء ضرتعف فالخلا ىبرعلا نبا نن امأو « مدقت اف ءوضولا باحيإ ىلع هب لدتسا اک ةلأسملا هذه ريغ نم ثيدحلا نم
 وهو « نيسباتلا نيب عفترا فالخلا نأ راصقلا نبا ىعدا نكل « مهنم ةعامج نع تب“ « ةباحصلا نيب روهشم هناف



 ۳4۹ ماي كثيدحلا
 هعبتو شمالا نيعباتلا نمو : لاق « مهضعب ىمسف ةعامج ةباحصلا نم هب لاق هنا : ىباطخلا لاق دقف اضيأ ضرتعم

 نحرلا دبع نب ةملس ىبأ نع كلذ تبث دقف اضيأ ضرتعم وهو « هريغ ةباحصلا دعب دحأ هب لقي ل : لاق نكل « ضايع

 قاذرلا دبع لاقو « حبحص دانساب قازرلا دبع دنع ةورع نب ماشه نعو « حيحص دائساب دواد ىبأ ناس ىف وهو

 انذخال سانلا فالتخا لجأ نم لستغأ ىح لزنأ ملاذا ىسفن بيطت ال لاق هنأ ءاطع نع جرج نبا نع اضيأ

 : لاق نأ ىلا « خوسنم هنمكل تباث « ءاملا نم ءاملا د ثيدح : ثيدحلا فالتخا ىف ىعفاشلا لاقو « قئولا ةورعلاب

 فالخلا نأ اذهب فرعف . ها لزني ىتح لسغلا بجبال : اولاقف  نييزاجحلا نم ىنعي  انتيحان لهأ ضعب انفلافع

 لعأ هللاو ‹ باوصلا وهو « لسغلا باحيإ ىلع روومجلا نكل « مهدعب نمو نيعباتلا نيب اروهشم ناك

 « اًيدح نيتسو ةثالث ىلع ةعوفرملا ثيداحألا نم - ةبانجلا ماكحأ نم هعم امو لسغلا باتك ل متشا : (ةماخ )

 صلاخلاو « ةعباتمو قيلعت ةيقبلاو نورشعو دحأ اهنم لوصوملا « اثيدح نوئالثو ةسمخ ىضم ايفو هيف اهنم رركملا
 ىوسو هاوس امج رخ ىلع سم هقفاو دقو < هدج نع هيبأ نع زہ ثيدح وهو قلعم دحاو اهنم نورشعو ةينامأ

 ةلل ىف ةأرما ةرشع ىد_>] نهو هثاسن ىلع رودي ناكس نأ ثيدحو عاصب لسغلا ىف ءافتك الا ىف راج كثيدح |

 نم هيفو . ةءانجلا نم ةأرملا لسغ ةفص ىف ةثئاع ثيدحو دحاو ءانإ نم ةأرملا عم لاستغالا ىف هثيدحو ةدحاو

 ىلع نع دلاخ نب ديز ثيدح ىهو ةئالث لوصوملاو ةعبس اهم قلعملا ةرشع نيعباتلاو ةباحصلا ىلع ةفوقوملا راثالا

 نم اضيأ ىهو ةئإلث عوفرملا نم صلاخلا ةدع ديزتف مهنع اعوفرم ناك ناف « ريخالا بابلا ىف روكذملا ريبزلاو ةحلطو

 معأ هللاو . لسم نع هدارفأ

 ۰ ل ا یح نشوب رفت ̂ الو ضيا ىف ءاسنلا اولزّعاف ىّذأ وه لق « ضيا ن نع كو أبو ل ىلامت هللا لوقو

 [ ةرتبلا ۲۲۲ ] ( نير ملا بجو َنيباوتلا بح ا نإ « هلل 5 0000 “شوتا نربط اذإف

 صوصخ عضوم نم ةأرملا مد نايرج فرعلا فو « ناليسلا هلصأ ( ضيحلا باتك- مبحرلا نمحرلا هللا مسب ) هلق

 ليقو « ضيحلا وه روبملا دنع ضيحلاو « ضيحلا ىلع افطع رجلاب ( ىلاعت هللا لوقو ) هلق . ةمولعم تاقوأ ىف

 ىذالا : ىباطخلا 7 هتساحي و هرذقو هنثنل ىذأ ضيحلا ىمس : ىيطلا لاق (ىذأ) هلق . هناكم ليقو « هنامز
 ةأرملا نم لزتسعي ىذأ ضيحلا نأ ىنمملاف؛ ‘€ ىذأ الإ کو رضی نل ر) ىلاعت لاق اک ‹ ديدشب سیل ىذلا هوركملا

 ثيدح نم دواد وأو لسم ىور ( ضيحلا ىف ءاسنلا اولزتءاف إل هلق . امد ةيقب ىلا كلذ ىدعتي الو هعضوم
 اوعنصا » لاقف ةبالا تلزنف كلذ نع لب ىنلا لثسف « تيبلا نم اهوج رخ ةأرملا تضاح اذإ اوناكدوهبلا نأ سنأ

 نيعماجين الأ هللا لوسراي : الاقف رب نب داو يح نا دسأ ءا ‹ كلذ دولا تركنأف « حاكتلا الإ ءىث ڑک

 وه كلذ نع الوأ لأس ىنلا ذأ يللا نع دفا د 5 كلذ ىف نذأي مف « دوبلل افالخ ىنعي ؟ ضيحلا ىف

 حادحدلا نب تباث



 ضححلا باک - ٠) ٦

 مآ تانب ىلع لا هتك دىث اذه » طم بلا لوقو « ضيملا هدب ناک یک ببساب - ١
 565 ت ت ء 2

 دوك أ ةا ئیللا ثيدحو . ليئارسإ ىنب ىلع ریما لسرأ ام وأ ناك : 'هضعب لاقو

 هلق ٠ باتكلا لوأ ةمدقتملا هجوآلا « باب ١ بارعا ىفو « هؤادتبا ىأ ( ضيحلا ءدب ناک فيك باب )ەلۋ

 ظفلب هلصو دقو « سأ اذه , ظفلب نكل 1 هبقع روكذملا ةشّئاع ثيدح ىلا ريشي ( ءىش اذه : هيلي ىنلا لوقو )

 : مهضعب لاقو ) هلق . ضيحلا ىلا« اذه » هلوقب ةراشإلاو « ةتس وأ باوبأ ةسمخ دعب ىرخأ قيرط نم « ءیش »

 هجرخأ ام ىلا ريشي هنأكو « ليئارسإ ىنب ءاسن ىلع ىأ « ليئارسإ ىنب ىلع » نبلاو ناك مسا ہال عفرلاب ( لوأ ناك

 ةأرملا تناكف « اعيمج نولصي ليئارسإ ىنب ىف ءاسنلاو لاجرلا ناك » لاق حيحص دانساب دوعسم نبأ نع قازرلا دبع

 و ىنلا ثيدحو ) هلو هوحن ةشئاع نع هدنعو « دجاسملا نعنمو ضيخلا نييلع هللا ٍقلَأف « لجرلل فرشنت

 دهاوش ثك أ دارملا وأ « نيلبق نمو تايليئارسالا لوانتيف « مدآ تانب عيج ىف ماع هنال لمثنأ هانعم ليق ( رثكأ

 ماع مدآ تائب هلوقف اذه ىلعف « مدآ تانب نم ليئارسإ ىنب ءاسن ناف ةفل اخي امہ سيل ىدرادلا لاتو « ةوق رثكأ وأ

 لوط ليئارشإ ىنب ءاسن ىلع لسرأ ىذلا نأب ميدعتلاب لوقلا عم امهنإب عمج نأ نكم و : تلق . صوصخلا هب ديرأ

 ةصق ىف ىلاعت هلوق نأ هريغو سابع نبا نع هريغو یرطلا ىوز دقو < هدوجو ءادتبآ ال نمط ةبوقع نہ هثكم

 نباو م احلا یورو « بير الب ليئارسإ یب ىلع ةمدقتم ةصقلاو « تضاح ىأ ( تكحضف ةمئاق هتأ ماو إل مهارب]

 كلذك ناك اذاو « ةنجلا نم تطبهأ نأ دع ءاوح ىلع نك ضيحلا ءادتبا نا د سابع نبأ نع حيحص دانساب رذنملا

 لعأ هللاو . اهتانب مدآ تانبف

 ٠ نسق اذإ واسَنلاب سألا بص اپ

 مماقلا سمس لاق ساقلا نب نح را دبع تمعت لاق نايف انئدح لاق هللا دبع نب لع انشري - 4

 لي هنا لوو لغ لدن تضع فرس انك انف . جلا الإ ىرت ال ا ل تعم لوقي

 ىِضَق اذ « مد تانب ىلع لا ”هّبقك نما اذه نإ » لاق . “مل : ةتلق ؟ رتي أ« ركلام : لاق ءىكبأ انأو

 رقاب هئاسن نع هلي هللا لوسر ىحتو : تلاق « تيبلاب فوط ال نأ ريغ « الا ىضقَي ام
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 « سنجلا رابتعاب « نسفن اذإ » هلوق ىف عمجاو « ءاسفنلاب قلعتملا مالا ىأ ( ءاسفنلاب مالا باب ) هلق

 ىلع قلطي كلذ نأب اراعشإ ءاسفنلاب مجرتو ٠ تقولا ىبأو رذ بأ ريغ تاياورلا رثكأ نم ةمجرتلا هذه تطقسو

 « امف ءافلا رسكو اهحتفو نونلا مضب وهو «تسفنأ د اهل تلي هلوقو «تضح د ثيدحلا ىف ةشئاع لوقل ضئاخلا

 دعب كلذل طسب دب زم ىتأيسو « اسفن ىمسي هنال مدلا جورخ هلصأو « ضيحلا ىف حتفلابو ةدالولا ىف مضلاب ليقو
 . نظن ال یا مضلاب ( ىرث ال ) ہل . قيدصلا ركب ىبأ نب دمع نبا وهو « هابأ ىنعي ( مساقلا تعم ) لق . نيباب

 نم عونم وهو « لايمأ ةرشع نم وحن امهنيب كم نم بيرق عضوم ءاف اهدعب ءارلا رسكو ةلمهملا حتفب « فرس » و



 $ مو مم ثيدحلا
 ال نأ ريغ) هلو . دحاو ىنعم ةغللا ىنامهو ءادآلا انه ءاضقلاب دارملا ( ىضفاف ) هلو . فرصي دقو فرصلا
 . ةأرملا لاوحأ عيمجي ال جحلا لاوحأب صنخخم ءانثتسالا اذهو «ىروطت ىتح » ةيتالا ةياورلا ىف داز ( تيبلاب وطن
 ىلاعت هللا ءاش نإ جحلا باتك ىف هماتب ثيدحلا اذه ىلع مالكلا قأنسو

 هليجرتو اهجوز سأر ضئاحلا لدغ بيساب - ۲

 : تلاق e نع هيبأ نع ةورء ن ماشه نع كلام ا لح لاق و 0 4 دبع اشم — 0

 ضئاح انأو هلي 5 لوسر سار ٌلَجَرَأ "تنك

 Ae] وتوج بعل سوو »¢ ° » °1 e %۲ : ىف هفلرطأ ب ۲۹ ثيدحلا ]

 اشم ىنربخأ لاق مريخأ رج نیا نأ فشوی نب ماش ان ربخآ لاق یموم نب ھارا اشر - 91
 ارد کر ني "لع لاذ لكم ةورُع لاقف ؟ بنج هو ةأرما یئی ونت وأ ضْاحلا نمد أ : لثش هن أ ةورع نع ١ 5 2 ين 1 5 7 1. 072 7 2 u 2 2م

 ھو ل هللا لوسر سار ینہ - 2 تاك اهنا ةشئاع ین ریا « ساب كلذ ىف دحا ىلع سلو ىد ت 3 ج ص e 5 Sba نما. 5 2 27

 ضمئاح هو هجرت ات رجح ىف یهو ارا دي ١ دج ملا ىف رواج ذيج E هللا لوسرو ضئاح
 ثر دوعاو : هةيسأر نعش خرس ىأ 2 لسغ ىلع افطء رجلاب ( هليجرتو ابجوز سأر ضئاخلا لسغ باب ( هۆ

 ضأاحلا ةرشابم باب ىف ةتألا قيرطلا ىلا ةراشإ وأ « اسايق لسفلا هب قحلأو « ليجرتلا ةج نم هل مجرت امل قباطم
 انريخأ ) هلق . اهتسمالم حن ال اهضيح نأ ىلعو « ةرهاط ضئالا تاذ نأ ىلع لاد وهو ‹ كلذ ىف ةحيرص اهناف
 ىرارلا خيش مسا قافتا ىهو ؛ ةفيطل دانسالا اذه فو « ةورع نب ماشه ىتربخأ , رثكالا ةياور فو ( ماشه
 نبا هلفغأ عون وهو« فسو نبا قدآلاو ةورع نبا ىلعألاف « ماشه هنعو ماشه نع جرج نبا اذه هلاثم « هذسلتو

 قحلأو.« بنجلا نم رثكأ ضناحلاب راذقتسالا نال لج وهو« اسايق ضيحلاب ةبانجلا ةورع قحلأو ¢ دجسملل ةقصالم

 عامجا ىه فكتملل ةعو:ءملا ةرشابملا نأو « اهقرعو ضئاحلا ندب ةراهط ىلع ةلالد كثيدحلا فو . ليجرتلاب ةمدخلا
 اةلطم ةرشابملا نا هلوق ىف ىعفاشلا ىلع ةجح هيف : لاطب نبا لاقو . دجسملا لخدت ال ضئاحلا نأو « هتامدقعو

 لعأ هللاو . ءوضولا ضقني ال رعشلا سف كلذ ريدقت ىلعو « ةالصلاب لعفلا

 ضناح یهو هتأرما رجح ىف لَا ةءارق صا - ۴
r1 2 و اے فقع مو  Eهتقالعب هكسمتف فحصملاب هيتاتف نيزر یا ىلإ ضداح ىقو همداخ لسرب لئاووبا نق 5 ًُ  

 ةثلاع نا هتثدح هما نأ ةيفص نب روصنم نع ايز حمس نيک د ن لضفلا 2 وبا ( سو - ۷ 2 5 4 2+ ٤ a2 هك رے ۶ مو 2 2 يرو
 نآرقلا أرقي من ضنا انأو ىرْحَح ىف هك: ناك یب ینلا نأ اهتن دح ت 2 3 ١ ص . 7 تے ا تي هم

 [ ال49٠ : ىف هفرط _ ۲۹۷ ثيدحلا]

 ىرابلا حف # ١ جاها سم



° 
 ضيحلا باتك- +

 تي ا ا

جحلا ( ضئاح ىهو هتآرما رجح ىف لجرلا ةءارق باب ( هلو
 . هلوأ ركز وجو جلا نوكسو ةلمهملا حتفب ر

 دانساب هنع ةبيش ىبأ نبا هلصو اذه هرثأو « دوعسم نبا بحاص روبشملا ىعباتلا وه ( لثاو وبأ نكد ) هِلِق

ىلا ) هلو . یالاو ركذلا ىلع قلطي مداخلاو « هتیراج ىأ ( همداخ لسري ) وق . حيحص
 ىعباتلا وه (نيذد ىبأ 

 لم زاوج ىلا امهنم ريصم كلذو « هسيك هب طبرب ىذلا طيخلا ىأ نيعلا رسكب ( هتقالعب ) هلق . اضيأ روبملا

 فحصملا اف ىلا ةقالعلا ضن املا لمح رظن هنأ ةهج نم ةشئاع ثيدحل هتبسانمو « هسم ريغ نم نكل فحصل ا ضن احلا

 كلذ روما عنمو < ةفينح يأ بهذمل ققاوم وهو « هفوج ىف هلماح هال نآرقلا ظفحي ىذلا نمؤملا ضئاحلا لمحت

ىف ىمسي ال ءاكتالاو « يظعتلاب لخم لحما نأب اوقرفو
نعجلا ةيواعم نبا وه ( اريهز عمس ) هوو . الح فرعلا 

 « ى

 نم نايثع نب ةبيش تنب ةيفص همأو ىجحلا نمحرلا دبع نب روصنم وهو اهترهشل همأ ىلا بوسنم ةيفص نب روصنمو

و ىرجح ىف هسأرو نآرقلا أرقي ناک, ديحوتلا ف فنصاللو ( نآرقلا أرقي مث ) لو . ةباحصلا راغص
 <« ضن اح انأ

 ال ضئاحلا نأ ىلا ةراشإ لعفلا اذه ىف : ديعلا قيقد نبا لاق . اهرجح ىف هسأر عضو ءاكنالاب دارملاف اذه ىلعف

ا ىتح اهرجح ىف ةءارقلا عانتما موت امل ةزئاج تناك ول اهتءارق نال نآرقلا ًأرقت
 هسفو < الع صيصنتلا ىلا جيتح

 ىف ةارقلا عنم ىلع ىنبم اذهو « ةساحن اهنم ايش قحلب مل ام ةرابطلا ىلع اهءايثو اهتاذ نأ و ضال ا ةسمالم زاوج

اق ةساجنلا لحم برقب ةءارقلا زاوج هيفو « ةرذقتسملا عضاوملا
 ىلا هتالص ىف ضيرملا دانتسا زاوج هبفو « ىووتلا هل

 ىطرقلا هلاق ؛ ةرهاط اهباوثأ تناك اذإ ضئاحلا

 اطيح سافتلا ىم نم باب - ٤

 مآ ةنبا بنيز نأ لس ىلأ نع ريثك بأ نب يحب نع ماشو انثدح لاق ھا ربإ نب کلا شرو — ۸

 E a al زا ىلا َمَمانأ اني : تلاق اهنكَدَح هل أ نأ هنئادح هس
 : ص 2 >2 هب اي 3

 ةليخلا ف همم تحلف اعدت. مخ : تلق ؟ تق: لاق . طيح با تذعأف

 [ 1056 ۳۲۴ ٣۴۲۲ : ىف هفارطأ  ؟و4 ثيدحلا ]

 ليقو « اسافن ضيحلا ىم نم لوقي نأ اهقح نال ةبولقم ةمجرتلا هذه ليق ( اضيح سافنلا ىم نم باب ) هلق
نم « ىمس نم د هلوقي دارملا نوكي نأ لمتحيو « سافنلا اضيح ىمس نم : ريدقتلاو « ريخأتلاو ميدقتلا ىلع لمحي

 قلط أ 

 ىف هطرش ىلع اصن فنصملا دج مل امل هريغو بلبملا لاتو « فلك ريغب ربخلا ىف ام قباطيف ضيحلا لع سافنلا ظفل

 ناب بقعتو « ضيحلا مد كح سافنلا مد مح نأ هنم مهف ثيدحلا اذه ىف اسافن ضيحلا ةيمست دجوو ءاسفنلا

 ديشر نبا لاقو , قابس اک قاقتشالا ثيح نم امهنيب ةيوستلا ىف ىناطخلا عزان دقو « محلا ىف ال ةيمستلا ىف ةمجرتلا

 « معالا ىنمملاب ريبعت هب ريبعتلاو < جراخلا مدلا ةيمسن ىف لصالا وه سافنلا نأ تبثي نأ ىراخبلا دارم : هريغو

 اذه ىلع ةمجرتلاف « ىناثلاب ةملس مأ تربعو لوالاب مقلب ىنلا ربعف « صخالا ىنعملاب ريبعت ضيحلاب هنع ريبعتلاو

 ملم ةياور ى ( ةللس ىبأ نع) هلق . ىئاوتسدلا وه ( ماشه انئدح ) هلق . ملعأ هتلاو ةللس مأ هب تربع امل ةقباطم

 ف) هلو . بصنلا ذوحيو عفرلاب ( ةعجطضم ) هلو . هيبأ نع ماشه نب ذاعم قيرط نم امجرخأ ةبلس وأ ىئثدح

 نم ءىش ىف دأ ملو < هريغو فوص نم نوكي مالعأ هل دوسأ ءاسك : ةلمهملا داصلابو ةمجعملا ءاخلا حتفب ( ةصيمخ



 ۳ ۳۰۲ - ۲۹۸ ثيدحلا

 وهو « داصلا لدب مالل اب ةليمخ اولاق مبلك ماشه باحصأ مث ىحب باحعأو « ةياورلا هذه ىف الإ ةصيمخ ظفلب هقرط

 ىلعو « بده ىأ لمخ هل بوث ةليخلا : ليلخلا لاقو « ةسفنطلا ليقو ةفيطقلا ةليخلا : ليق ثيدحلا رخآ ىف امل قفاوم

 ةيناثلاو ةحوتفم ىلوالا نيمالب (تلاسناف) هلو . بادهأ اهل دوسأ ءاسك تناك اهنأكف ةليخلاو ةصيخلا نيب ةافانم ال اذه
SSةصيخلا نم ىأ « اہم تجرفن »  

 وأ ‹ كلذل بهأتتل تبهذف ام عاتمتسالا بلطي نأ تفاخ وأ « هيلا اهمد نم .یش لوصو تفاغ اهنأك ىوونلا لاق
 ءاحلا حتفب انتياور ف عقو ( ىضيح بايث ) هلو دوعلا ىف اهل نذأ كلذلف هتمجاضمل اهضرت ملو اهسفن ةن ترذقت
 رسكلا ىنعمو + ضيحلا ىه حتفلاب ةضيحلا نال ضيحلا نمز اهسبلأ ىلا ىبايث تذخأ حتفلا ىنعمو « اعم اهرسكو
 ىطرقلا حجرو ؛ ىوونلا حجرو رسكلا ةياورب ىباطخلا مزجو « ضيحلا ةلاح اهسبلال اهتددعأ ىلا ايث تذخأ
 نم ةملكلا هذه لصأ : ىباطخلا لاق ؟ ( تسفنأ ) هل . ءات ريغي ىضيح ظفلب هقرط ضعب ىف هدورول حتفلا ةياور

 ةدالولا فو نونلا حتفب تسفن ضيح ا ىف اولاقف سافنلاو ضيحلا نم لعفلا ءانب نيب اوقرف مهنأ الإ « مدلا وهو سفنلا
 ضيحلا ىف ةأرملا تسفن لاقي : لاق ىعمصالا نع متاح وبأ ىح نكل « ةغللا لهأ نم ريثك لوق اذهو . ىهتنا اهمضب
 ضاخلا عم موناأ زاوج ثيدحلا فو « اهمضو نونلا حت نيهجولاب انتياور ىف تبث دقو « امهيف نونلا مضي ةدالولاو
 ميا ةداتعملا ام ايث ريغ ضيحلل ابا ةأرملا ذاختا بابحتساو « دحاو فاحل ىف اعم عاجطضالاو اما ىف

 0 هدعب ىذلا بابلا ىف اهترشابم ىلع مالكلا ىتأيسو ‹ قأيس اک كلذ ىلع فنصملا ٠

 ضلاحلا ا ےصاپ - ۵

 "تنك: تاق ةشداع ه نع دوُنمأْلا نع منار ا نع روصنم نع نايف نأ دح لاق صیب اشم - 6

 تج + انالك دحاو هانإ نم م *ئدلاو انأ لستغأ

 ضئاح ناو دابيف اا ناکو ۰

 [ ٠٠۴۰ م« ۴۰۲ : ىف هافرط ۳۰١ ثيدحلا ]

 ضئاح انأو ةليغأت فكم وهو لإ 8 جر نا ۳۰١

 - ئئابيشلا ره  قاحْإ وبأ انريخأ لاق رسم نب جلع انربخ أ لاق ليل "نب لعام شرو ۲
 نأ ب ١ هللا لوو دارأف ا تناك اذإ انادحإ تناك : تلاق ةع نع هيب نع دوسألا ن نحرا رلبع نع

 كل كَم ربل ناک اک ا كام كي أو : تلاق . اهر ئاب "من امتضیح روف ىف رت نأ اهر اهَرشابُي

 َىلابيشلا نع ٌريرجو دلاخ هبات ؟ هيرإ

 فاقلاب ( ةصيبق انثدح ) ْلوَق . عامجا ال «نيترشبلا ءاقتلا انه ةرشابملاب دارملا ( ضناها ةرشابم باب ) هلو

 ‹ نويفوك ةشئاع ىلا هلك دانسالاو ¢ رمتعملا نأ وه روصتمو 1 ىروثلا وه نايفسو ¢ ةبقع نبأ وه ةلمبملا داصلاو

 ,انتياور ىف اذك ( رزتأف ( هلو . لسغلا باك ىف د>او ءانإ نم "ا ىنلا عم ااستغا ىلع مالكا مدقتو

/ 
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 ىطيخلا ءباتك ۔ 5

 متاكد سلا ااا لا*»

 ‹ لعتفأ نزوب ةانثملا مث ةحوتفملا ةزمهلا دعب ةنكاس ةزمهب رزتءأف هلصأو « ةزمحلا دعب ةانثملا ءاتلا دي دنشتب اهريغو

 هاك و « .نييفوكلا بهذم هنأ هريغ لقن لكل « اط لإ لصفملا بحاص لات ىح ماغدالا ةاحنلا رثكأ ركذأو

 ( نم ىذلا دؤيلف ال نصيح نبا ةءارق-هثمو عامسلا ىلع روصقم هنإ : كلام نبا لاقو « نيرحبلا عم ىف ئاغصلا

 فرعلاب الع ةبكرلاو ةرمنلا نيب :امب ءاهقفلا كلذ ددحو « طبطسو ىلع اهرازإ دشت انآ كلذب دارملاو ؛ ديدشتلاب

 رف ىلأ ةياور ىف اذنك( ليلخ نب ليعامسا انثدح ) هلق . نيبابب لبق ثيدحلا ةيقب ىلع مالكا قبس دقو « بلاغلا

 ىنلا جاوذأ ىدحإ ىأ ( انادحإ ) هلق . نويفؤك ميلك ةشئاع ىلإ اضيأ دانسالاو « « ليلخلا » امهريغلو « ةع كو

 ىو ةنكاس ةزم « رولات وأو ىن ەشكىللو «اممجوت مدقت دقو « ةيئاثلا ةانثملا ديدنشتب ( رزتت نأ ( هلق . هي

 مظعم ةضيخلا روف : ىطرقلا لاقو « همظعمو هلوأ ضيخلا روف : ىباطخلا لات ( اهتضيح روف ىف ) هلق ٠ حصفأ

 هوضع دارملا ليق « ةدحوم مث ءارلا نوكسو.ةزمهلا سكب ( هبزإ كلم ) هل . امنايلغو ردقلا ناروف نم « اص

 ىباطخلا رکذو < ءارلاو ةزمملا حتفب ابرأو نوكسلا مث رسكلاب ابرإ ىمست ةجاحللاو« هتجاح ليقو «هب عتمتسي ىذلا

 .اهركنأ اذكو « ركلا ةباور هنع هريغو ىوونلا هلقن ا۴ رخآ عضوم ق زكنأو < نيوجولاب انه یور هنآ هحرش ىف

 .« رمال سانلا كلمأ ناك رل هنأ دارملاو « اهراكنإل یەم الذ رهاظ امج وتو ‹ رکا ةناور تقبث دقو « ساحنلا

 نم هريغل اعيرشت رازإلا قوف رشابي ناكسف كلذ عمو « ىلا لوح موح نأ نم هريغ ىلع ىشخم ام هيلع ىشخ الف

 م نيثك تھک و عئارذلا دس باب ىف ةيكلاملا ةدعاق ىلع ىراجلا وهو « ءادلعلا رثكأ لاق اذهب و ‹ موصعمب سيل

 نم نسحلا نب دم لاق هيو « طقف جرفلا ضئاحلاب عاتمتسالا نم عذتع ىذلا نأ ىلا قحسإو دحأو ىروثلاو فاسلا

 نبا هراتخاو ةيعفاشلل نيوجولا وأ نيلوقلا دحأو « ةيكلاملا نم غبصأ رايتخا وهو « ىواحطلا هحجرو ةيفنملا

 بابلا ثيدح اولحو « عاجلا الإ ءىش لك اوعئصا لسم ىف سنأ ثيدحل اليلد حجرالا وه : ىووثا'لاقو . رذنملا

 رازإلا تحن ام عنم ىضتقي ام بابلا ثيدح ىف سيل : ديعلا قيقد نبا لاقو . ةلدآلا نيب اعج بابحتسالا ىلع همشو

 ىلا جاوزأ ضعإ نع ةمركع نع ىوق دانساب دواد وبأ هاور ام اضيأ زاوجلا ىلع لديو . ىنا درحم لمف هنأل

 تحت ةرشابملا نأب زاو-جلا ىلع ىواحطلا لدتساو « اب وث امجرف ىلع قلأ اًئيش ضئاحلا نم دارأ اذإ ناك هنأ هلي

 ناك نإ : لاقف ةيعفاشلا ضعب لصفو . رازإلا قوف ةرشابملا تيشأف الغ الوازع نعال جرفلا نود رازإلا

 هجو جير خت دعب الو . ىوونلا هنسحّتساو « الف الإ و زاج هبانتجاب اهنم قدي و جرفلا نع ةرشابملا دنع هسفن طبضب

 نسح دائسأب هجام ننا هاور ام هدي ياو « « أمضيح روف » امطوقب .دسقتلا رهاظل .هدعب امو ضيحلا ءادتنا نيب قرفم

 ةلادلا ثيداحالا نيب و هنيب عمجب و « كلذ دعب رشابي مث اثالث مدلا ةروس نتي ناك عقلي ىنلا نأ اضيأ ةبلس مأ نع

 وه ريرجو « ىطساولا هللا دبع نبا وه ( دلاخ هعبات ) هلو . نيتلاحلا نبت اه فالتخا ىلع ةرشابملا ىلا ةردابملا ىلع

 هسيف ىاببكاو « دانسالا اذ قاييشلا تإ ىنأ نع ثيدحلا اذه ةءاور ىف ربسم نب ىلع اعبات ىأ « ديجلا دبع نبا

 دقو ه-ذع ةيقب نب بهو قيرط نم هدئاوف ىف ىخونتلا مساقلا وأ ابلصو دلاخ ةعباتمو « هبقع قأس اک رخآ دانسإ

 ام اذهو ‹ كردتسملا ىف كاحلاو ليعامسالاو دواد وأ ابلصو ريرج ةعباتمو « قيلعتلا قيلعت ىف اهدانسا .تدروأ

 نب نسحرلا دبع نع قابيشلا نع اضيأ هاورو <« ىنابيشلا قيرط نم نيحيحصلا ىف اجرخ هنوكلا کارتن ی مو

 ا قةناوع أ حا دوسالا ىنأ نب رو صنم. اذه هدب دوسالا
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 ابيشلا نغ نايس ىأ ورو

 نب هللا دبع ) هلو . ىرصبلا دايز نبا وه دحاولا دبعو « مراع هل لاقي ىذلا وه ( نامعنلا وبأ انثدح ) هلق
 ( ترزتأف ) رازتالاب ىأ ) اهرمأ ( هلو : ةيؤر هل ةءاحصلا دالوأ نم وهو «.ىيللا داحلا نب ةماسأ.نءا ىأ ( دادش

 دلسل ىبعل ( قابيشلا نع ) ىروثلا ىنعي ( نايفس هاور )ەل . ىحصفلا ةغللا ىلع ةرمحلا تابثاب انئياور ف وهو

 اضيأ قابيشلا نع هاور دقو : هوحن ناضس نع یدېم نب نمحرلا دہع نع دمحأ مامإلا ديع وهو 3 دحااولا ديع

 « بارطضالا هوت هنع عفدي ام كلذو « ليعامسالا دنع ديلا دبع ن ريرجو لسم دنع هللا دبع نب دلاخ دانسالا اذهب

 « نيدانسالاب دلاخو ريرج هنم هعمسف « ةئوميم دئسم نم ةراتو ةشئاع دسم نم ةرات هب ثدحي ناك ىناربشلا نأكو
 دنع ةيواعم وبأو دواد ىنأ دنع ثايغ نب صفح  ةنوميم دانساب  اضيأ هع هآورو < امهدحأب امهريغ هعمسو

 ةشئاع دائسأب هلع هاور نم رکد مدقت دقو ( اص ىف ةناوع ىنأ ىلئع لع نس طابسأو ليعامسإلا

Bi 53مودعلا ضئاخلا كر تسيب  

 : 2 د هل و للا م نوياح ے۶ ا < 5 - |.
 ضايع نع مسا نبا وه یز ىنريخأ لاق رفع نب دم انتريخأ لاق 6 نأ دس او ها

 هر 8 هَ 1 6 ا 0 يك وه ماع ذا 5
 لع “رف « ىلصمللا ىلإ - ٍرطف ىف وأ - ىخأ ىف لكي هلا لوسر جَرخ » لاق ىردملا دیم ىبأ نع هَل دبع نا

 : لاق ؟ هللا لور اي مو : َناقف . رانلا لهأ ٌرثك أ نكشيرأ ىلاف.« نقدصت ءاسنلا رشمم اي : لافف ءاسنلا
  Eا 2 1 5 و ت او 7

 ني مزاحلا لجَرلا خبال بّهذأ نيدو لة تاصقان نم تيأر ام . ريشتلا نارفكت و « ملا نكس
 2 0 3 ماس ¢ 3 4 سس ىلا

 : ناف ؟لحراا ةداهش صن لثم قارما ةداهش سلا 0 لاق ؟ للا لوسر اي انلقعو انذيد ناص امو نو : نک ادحإ

 0 2 ت اے پڅ ا و ۴ 1 ين ا
 و .EE 0 تصاح ادإ سيلا أهلقع ناصقن <“ تللدو :,لاق . ى

 ؟ اهنيو ام
 [ ؟5ه4 1و6 ۰ ۱4۹۲ : ىف هفارطأ _ ۳۰٤ ثيدحلا ]

 نود لكشملا حاضيإ ىف هتداع ىلع ىراخيلا یرچج : هريغو كعيشر نا لات ) موصلا ضن احلا كرت باب ( هلو

 الف موصلا امأو « رهاط ريغ ىهو ةالصلا ةحص ىف ةطرتشم ةراهطلا نأ لجأ نم حضاو ةالصلا اهكرت نأ كلذو « لجلا
 ىلأ نب ديعس انثدح ) هلق . ةالصلا فالخ هيلع صيصنتلا ىلا جاتحاف اضحم ادبعت هل ابكرت ناكف ةداهطلا هل طرتشي
 « ةطساوب هنع ننسلا باحصأ و رسم یورو « ىراخيلا هيقل , حما ىرصملا ملاس نب له نب محلا نب ديعس وه ( مره

 نب ديز « ىعبات نع ىعبات هيفو « نويندمه ادعاصف هنم دائسالاو « ليعامسا يا ريثك ىأ نبأ ره رفعج نب دوو

 . ىوارلا نم كش ( رطف وأ ىخأ ىف) هلق ةيمص هيب ال « ىرماعلا حرس أ نبا وهو هللا دبع نب ضايع نغ مسأ
 ظعوف ىلصملا ىلا ١ هظفاو امات ةاكرلا باتيك ىف هقاس دقو « انه فلؤملا هرصتخا ( ءاسنلا ىلع رف لصملا ىلا ) هلق
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 ضيحلا باتك  ؟ ( ٤

 نع رخآ هجو نم معلا باتتك ىف مدقت دقو « ۾ ءاسنلا ىلع ىف « !وقدصت سانلا اأ : لاقف ةقدصلاب مثرمأو سانلا

 رشعمأي ) هلو . نهرشب و نيظعو هنأ هيفو « مويلا كلذ هرج اف ةظعوملاب نهدرفي ناب ءاسنلا دعو ناكهنأ ديعس ىلأ

 ناك نإ الإ ‹ هيلع درب ثيدحلا اذهو « لاجرلاب صوصخ هنأ بلع نع لقنو ‹ دحاو مهرمأ ةعامج لك رشعملا ( ءاسنلا

 ءائبلا ىلع ءارلا رسكو ةزمملا مضب ( نكتيرأ ) هلو ٠ ثيدحلا ىف اك هدييقت ال رشعملا قالطإ ةلاح صيصختلاب هدارم

 رانلا تيرأ » ظفلب سابع نبأ ثيدح نم معلا ىف مدقت دقو « ءارسالا ةليل هل نهارأ ىلاعت هللا نأ دارملاو « لوعفللل

 اک فوسكلا ةالص لاح ىف تعقو ةروكذملا ةيؤرلا نأ سابع نيا ثيدح نم دافتسي و « ءاسنلا اهلهأ رثكأ تيأرف

 ام ابلصأ ميم لاو ةيليلعت ءابلاو ةيفانئتسا واولا ؟ ( مو ) هلق . ةعامج فو.كلا ةالص باب ىف ااو قأيس

 معأ وأ -جوزلا وهو  طيلخلا قح ندححي' ىأ ( ريشعلا نرفكلتو ) هلق . افيفخت فلآلا اهنم تفذغ ةيماهفتسالا

 ىلع ةدايز « خلا تاصقان نم تيأر ام هلوق ىف ىيطلا لاق فوذ< فوصوم ةفص ( تاصفان نم ) هلق . كلذ نم

 نہال « رانلا لهآ رثكأ نہنوک ب ابسأ اج نم كلذ نأ ىل ربظيو ء رظن هيفو لاق اذک ةاشسإلا ص تاوملا

 هلق ٠ هيلع ندزو مثإلا ىف هنكراش دقف ىغبني ال ام لوقي وأ لعفي ىح مزاحلا لجرلا لقع بامذال ايس نكاذإ

 ىف ةغلابم هذهو « هال طباضلا مزاحلاو  هنم صلالا وهو لقعلا نم صخأ بللاو « اباهذإ دشأ ىأ ( بهذأ (

 باهذإلا نم ليضفتلا لصفأ لامعتساو « ىلوأ طباضلا ريفف نمل داش ناك اذإ هرمآل طباضلا نال كاذب نيفصو

نلق ) هلو : ديزملاو ىئالثلا نم هزوج ثيح هب ویس دنع زئاج
 ىح كلذ نبءاع نخ AE ) انيد ناصقن امو : 

 نارفكلاو راثكإلا  ةثالثلا ر ومالا نم نهبلا بسن ام نيلس ننال ناصقنلا لک لاد لاونلا اذه نفت هه لام

 ىلع نہہطاخ لب « مول الو فينعت ريغ نم لب هب نبءاجأ ام فطلأ امو . تاصقان نبن وک ن لكشتسا مث باهذإلاو

 م ءادهشلا نم نوضرت نم ناتأ ماو لجرف ر ىلاعت هلوق ىلا « لجرلا ةداهش فصن لثم ه هلوقب راشأو < نهلوةع ردق

 انه لقعلا لمح هنأ مهضعب نع نيتلا نبا ىكحو « ابلقع صقنب رعشم وهو اهطبض لقب نذؤم ىرخأب راهظتسالا نال

 تلوت ىلا ةدحاولل اباطخ فاكلا رسكي ( كاذف ) هلق . هابأي مالكلا قايس لب : تلق . دعب هيفو ةيدلا ىلع

نم ضل احلا عنم نأب راعشإ هيف ( ممن ملو لصت مل ) هلق . ماعلا باطخلل هنأ ىلع امحتف زوو « باطحلا
 موصلا 

 ىف ىلصملا ىلإ جورخلا ةيعورشم : دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . ساجلا كلذ لبق عرشلا كح اتباث ناك ةالصلاو

 ؛« طورش هلو ءارقفلل ءاينغألا نم باطلا زا وج ةيفوصلا ضعب هنم طبنتساو هيف ةقدصلاب سانلا مامإلا رمأو « ديعلا

 ةدح ىلع ءاسنلا مامالا ةظع زاوج هيفو « ةنتفلا فوخ لاجرلا نع ندرفني ثيحب نكل « ديعلا ءاسنلا روضح هيفو

 ىووتلا لدتساو « متشلاو نعللاك حيبقلا مالكلا لامعتسا ةرثك اذكو مارح معنلا دحج نأ هيفو « معلا ف مدقت دقو

 ىلع لوم وهو « ىلاعت هللا ةحر نم داعبإلاب ءاعدلا وهو نعللا مذ هيفو « راذلاب الع دعوتلاب رئابكلا نم امهنأ ىلع

 هقرط ضعب ىف هلوقل اماعاف ىلع اظيلغت ةلملا نع جرخ ال ىلا بونذلا ىلع رفكلا قالطا هيفو « نيعم ىف ناكاذإ ام

 ىلا ةفصلا ةلازإل اببس نوكي ام حصنلا ف ظالغالا هيفو < نامي الا نن قالطاك وهو « ناعالا ىف مدقت اك « نهرفكبو

 « باذعلا عفدت ةقدصلا نأ هيفو ٠ عماسلا ىلع اليس ميمعتلا ىف نال نيعملا صخشلا كاذب هجاوب ال نأو « باعت

 سيلو « مدقت ا ناعإلا كلذكو « ناصقتلاو ةدايزلا لبقب لقعلا نأو « نبق واحلا نيب ىتلا بونذلا رفكت دق اهنأو

 « نوب ناتسفالا نم !ريذحت كلذ ىلع هيبنتلا نكل « ةقلخلا لصأ نم هنال كلذ ىلع نيمول ءاسنلا ىف صقنلا نكد وعلا
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 مثإلا هب لصح ابف ارصحنم نيدلا صقن سيل و « صقنلا ىلع ال هريغو نارفك-لا نم ركذ ام ىلع باذعلا بةر اذهل و
 مأت ال ضئاحلا كلذ نمو « لكلا نع صقان الثم لماكلاف < ىسن سمأ هنال « ىوونلا هلاق كلذ نم معأ ىف لب
 ضيرملا باثي اک هب ةفلكم امن وكل كرتلا اذه ىلع باثت لهو « ىلصإلا نع ةصفان اهنكل ضيحلا نمز ةالصلا كرتب
 نيبو اهنبب قرفلاو « باثت ال انآ رهاظلا : ىوونلا لاق ؟ اهنع ضرملاب لغشو هت ىف ابلمعي ناك ىلا لفاونلا ىلع
 امزاتسم قرفلا اذه نوك ف ىدنعو . كلذك تسيل ضئاحلاو « هتياهأ عم اهيلع ماودلا ةينب املعفي ناك هنأ ضيرملا
 ناك ام هيفو ؛ هانعم هل رهظي ال ایف هعوبتمل عباتلاو هملءمل لعن ا ةعجارم اضيأ ثيدحلا فو « ةفقو  باثت ال اهنوكما
 اهظعتو ام ركتو افيرشت هللا هداز : ةفأرلاو قفرلاو ليما حفصلاو ميظعلا قلخلا نم مب هيلع

 ت
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 ىف ركذ ام ىراخبلا دوصقم ليق ( تيبلاب فاوطلا الإ ابك كسانملا ) ىدؤت ىأ ( ضئاحملا یضقت باب ) هلق
 تادابع هعم تمص لب « تادابعلا عيمج ىفاني ال ةبانجلا نم هانعم ىف امو ضيحلا نأ راثآلاو ثيداحألا نم بابلا اذه
 نال « رظن هدارم اذه نوكىو . طقف فاوطلا الإ « اهفاني ال ام ةلمج نم جحلا كسانف « اهريغو راكذأ نم ةيند
 لاطب نبال اعبت ديشر نبا هلاق ام نسحالاو « هيلع لالدتسالا ىلا جاتحي الف صنلاب لصاح كلذك جملا كسانم نوك
 نثتسي مل لع هلال « اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدحت بنجلاو ضئاحلا ةءارق زاوج ىلع لالدتسالا هدارم نإ : هريغو
 ةيبلت و ركذ ىلع ةامتشم جحلا لامعأو « ةصوصخم ةالص هنوكل هانثتسا اء]و « فاوطلا الإ جحلا كسانم عيمج نم
 ناك نا ةءارقلا عنمو « هثدح نم ظاغأ امدح نال بنجلا كلذ. كف « كلذ نم ءىش نم ضئاحلا علم ملو « ءاعدو
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صي ملو « صاخ ليلد ىلا جاتحيف ادعت ناک نو « ركذ ام نيبو هنيب قرف الف هت اركذ هنوكل
 .یش فنصملا' دنع ح

 ليوأتلل لباق اهرثكأ نكل هريغ دنع ةجحلا هب موقت كلذ ىف درو ام عومج ناك نإو ؛ كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا نم.

دو رذنملا ناو ىرطلاك هريغ زاوجلاب لات نمو ىراخيلا كسمت اذهلو « هيلا ريشنس ا
 ركذي ناک و ثيدح مومعب دوا

 . فرعلاب ةوالتلاو ركذلا نيب قرف امنإو < هريغب وأ نآرقلاب نوكي نأ نم معأ ركذلا نال « هنايحأ لك ىلع هللا

 ضئئاخلا عنم ناب ارامش خلا وهو ھارا ادا ثيدح نم راسم هلصو روك دملا ثيدحلاو

 دنعو ضت اح لاو بنجلا : نآرقلا نوءرقي ال ةعبرأ و ظفلب هريغو ىرادلا هلصو دقو < هيلع اعمج سيل ةءارقلا نم

 اقلطم زاوجلا هنع یورو ميهازبإ لوق وحن كلام نع ىورو « «ضئاحلاو بنجلل اهوحنو ةا الإ « ماها ىفو ءالخلا

 دقو < سابع نبا رثأ دروأ مث « ميدقلا ىف ىعفاشلا لوق هنإ ليق دقو « بنجلا نود ضئاحلل زاوجلا هنع ىورو

صوف ةيطع مأ ثيدح امأو «بنج وهو هدرو أرقي ناك سابع نبا ناو ظفلب رذنملا نا هلصو
 . نيديعلا ف فلؤملا هل

 ام هنم ةلالدلا هجوو « واولا لدم ةيناتحت ءابب « نيعدن » ىنييمشكللو ؛ ةاورلا رثكال اذك نوعد»و » هيف هلوقو

ثيدح نم افرط فنصملا دروأ مث « اهريغو ةوالتلا ني قرف ال هنأ نم مدقت
 لوصو وهو لقره ةصق ىف نايفس ىنأ 

 هنأك ‹ بنج رفاكلاو رافك مو مورلا ىلا بتك قلي ىنلا نأ هنم ةلالدلا هجوو ‹ هريغو ىحولا دم ىف هدنع

 . ديشر نبا هلاق اذك« هتءارق هل زوحب كاذكف نيديآ ىلع المتشم هنوك عم بنجلل باتكلا سم زاج اذإ : لوقي

 دقو ‹ طابنتسالاب ال صنلاب ةءارقلا زاوج مزلةساف هوءرقيل مهبلا بتكامإ هإ ثيح نم ىه امن إ هنم ةلالدلا هيجوتو

ام هبشأف « نيتيالا ريغ ءايشأ ىلع لمتشا باتكلا نأب - رولا مو كلذ عنم نم بيجأ
 ىف نآرقلا ضعب ركذ ول 

التلا هنم دصقب ال هلال روبمجلا دنع هسم الو هتءارق عسنمب ال هناف ريسفتلا ىف وأ هقفلا ىف باتك
 هنأ دحأ صنو < ةو

 ةبالاك ليلقل اي زاوجلا صخ نم مهنمو « ةيعفاشلا نم ريثكه ب لاقو <« خيلبتلا ةحلصمل ةبتاكم لا ىف كلذ لثم زوج

 ةيالا هلعي نأ هرك أو « هيدهي نأ هللا ىسع نآرقلا نم فرحلا ىئارصنلا لجرلا لمي نأ ساب ال : ىروثلا لاق نيتيآلاو

 لاكو « الف الإو زاج ةبادهلا هنم ىجر نإ هنعو ٠ هعضوم ريغ ىف نآرقلا عضي نأ هركأ دحأ نعو ‹ بنج لاک وه

 فرعو اهدصق اذإ ةرالتلا عنم امن بنج ا نآل « نآرقلا بنجلا ةوالت زاوج ىلع ةصقلا ىف ةلالد ال : عنم نم ضعب

 ديم ىتأيسو . رفاكلا كلذكو < عضم ال هنأف نآرقلا نم هنأ عي ال ام ةقرو ىف أرق ول امأ « نآرق هأرقي ىذلا نأ

 سودبعو ىئمنلاو ىباقلا ةياور ىف عقو هنأ“ قراشملا بحاص ركذ : (هيبنت) . ىلاعت هللا ءاش و دابجلا باك ىف اذهل

 ىلوالا نأ مبفأف : تلق . باوصلا وهو ليصالاو رذىبال تطقسو : لاق واو ةدايزب ( باتكلا لهأ ايو إل انه

 نع ءاطع لاقو ) هلق . ىحولا .دب ىف واولا تابثإ هيجوت مدقت دقو ءأطخ تيلو < ةوالتلل ةفلاخ اهنوكل أطخ

غ و هرخآ نو ماكحألا بانك ىف فنصملا دنع لوصوم ثيدح نم فرط وه ( راج
 الو تيبلاب فوطت ال اهنأ ري

ر نم تايدعجلا ىف ىوغبلا هلصوف - ىنوكلا هيقفلا وهو - كج 1 رثأ امأو « ىلصت
 ةبعش نع دعجلا نب ىلع نع هتياو

 « هركذ لوطي عازل هب لدتسا ام عيمج ىفو ءابقاس ىلا ةآلا محب هللا ركذل مزلتسم حيذلا نأ هنم ةلالدلا هجوو « هنع

 نع هبجحي ال لي هللا لوسر ناك » ىلع ثيدحت عنملا ىلع روهجلا لدتساو . هانركذ ام هفرصت نم رهاظلا نكلو

 قحلاو « هتاور ضعب مهضعب فعضو ؛ نابح نباو ىذمرتلا هحمصو نئسلا باعسأ هاور « ةءانجلا سيل « ءىش نآرقلا

حت ىلع لدي الف درجم لمف هن ال ءرظن هب لالدتسالا ىف : لبق نکل <« ةجحلا حلصي نسحلا ليبق نم هنأ
 « هأدع ام ر
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 الو ضئاحلا أرقت ال » اعوفرم رمع نبا كثيدح امأو « ةلدالا نيب اعمج لكلا ىلع لو هنأب هنع ىربطلا باجأو

 « ضيحلا باتكل وأ ىف ةشئاع ثيدح ىلع مالكا مدقت دقو ٤ هقرط عيمج نم فر.عضف 3 نآرقلا نم ايش بنجم لا

 ىف رسكلاو حتفلاب ةأرملا تثمط لاقي ملا رسک زوجيو « تضح ىأ ةثلملا ناكسإو ملا حتفب « تثمط » اهلوقو

 لبقتسملا ف مضلاب ثمطت ىضام ا

 ةضاحتسالا بسا - ۸

 : تلاق اهنأ ةثئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام ان ربخأ لاق فّسوب نب هللا دبع شرو -- م.
 : 3 ا ا i و و 3 0
 مثلو هلا كلوسر لاقف ؟ ةالصلا عدافأ « رمل ال ىلإ هللا لوسر اي : ملي هللا لوسرا شیبح ىبأ تاب ةمطاف تلاق

 كيفي لف اهردف بهذ اف الملا 5 راف ةي كيلا تاقا داف «ةضيل اب دلو قرع كلذ اننإ »

 )» صو مالا

 هل لاقي قرع نم جرخت هنأو هناوأ ريغ ىف ةأرملا جرف نم مدلا نايرج اهنأ مدقت ( ةضاحتسالا باب ) هلو

 ماشه نع ةن واعم ىنأ ةباور نم مدلا لسغ باب ىف مدقت ( ربطأ ال ینا ) هلق . ةمجعم لاذو ةلمهم نيعب لذاعلا

 ضأ احلا ةراپط نأ اهدنع ناكو 2 ضاحشسأ فاو اًهوَق وهو ببسلا ناسب حيرصتلا ثيدحلا اذه ىف. ةورع نأ وهو

 كلذ نأ تنظف ىلصت ال ضئاحلا نأ تبلع دق تناكو « هلاصتا نع ربطلا مدعب تنكس مدلا عاطقن اب الإ فرعت ال
 فاكلا ركب ( كلذ امنإ) هلو ٠ « ةالصلا عدأفأ , تلاقف كلذ ققحت تدارأف جرفلا نم مدلا نايرحب نرتقم محلا

 وأ نيثدحلا رثك أ نع ىناطخلا هلقن اک ءاحلا تفب ( ةضيحلاب سيلو ) هلق . ءال لاقف » ةيضاملا ةءاورلا ىف دازو

 نم بيرق وأ نيعتم وهو : ىوونلا لاتو « ىهظأ اذه حتفلا نكل ةلاحلا ةدارإ ىلع رسكلا راتخا دق ناك نإو ؛ مهلك

 اعم ناهجولا هيف زوجيف « ةضيحلا تابقأ اذاف  هلوق امأو . ضيحلا نو ةضاحتسالا تابثإ دارأ لع هن ال نيعتملا

 مدلا كنع لسغاف ) هلو . لعأ هللأو 3 نيعض رل ىف ءاحلا حتفب انئياور ىف ىذلاو .٠ همالك ىبتن | 1 انس> ازاوج

 نع ةماسأ ىبأ قيرط نم ضيح ثالث رمش ىف تضاح اذإ باب ىف هب حيرصتلا تيس اک لاستغالا دعب ىأ ( ىلصو

 نيب عقاو فالتخالا اذهو . مدلأ لسغ رک دن 2 « لص ىلستغا م » هرخآ ىف لاق كيدحلا اذه ىف ةورع نب مايه

 مهلكو 5 مدلأ لسغ ركذب مو لاسغالا رکذ نم مو لاسغالا نكذب لو مدلا لسغ رکذ نم ممم ماشه با

 فالتخا هفو . هدنع هح وضول نب مالا نوا رصتخا قيرف لک نأ ىلع لمحيف < نيحيحصلا ىف مهثيداحأ و تاقث

 « ةالص لكل ىئضوت مث » دازو بابلا ثيدح لثم ركدف ةيواعم ىبأ ةءاور نم مدلا لسغ باب ىف هيلا انرشأ ثلاث

 دقف كلذب ةيواعم وأ درفني ملو 2 ةورع ىلع فوقوم هناب مزج نم لوقو جردم هنإ لاق نم لوق كانه انددرو

 2 كلذ ىلا اضيأ لسم أموأو ) ةدايولا هده درفت ادامح نأ ىعداو ماشه نع ديز نب دامح ىيرط نم یاسنلا هاور

 فو 3 ماشه نع امهالك مياس نب یک قيرط نم جارسلاو ةيلمس نس دام قيرط نم ىرادلااهاوردقف ¢ كلذك س يلو

 ‹ هرابدإو هلابتإ لع لمعتو ضحلا مد رتا ةضاحتسالا مد نم ضيحلا مد تزيم اذا ةأرملا نأ لع ليلد ثيدحلا

 ىلصت ال اهنكل ٠ ةالص لكل أضوتتف ثدحلا كح ةضاحتسالا مد كح راص مث هنع تلستغا هردق ىضقنا اذاف

 ىرالا مق # ١ ج ه۲ م



 شیما باثک - + 000
 « روهخجا لاق اذهبو ؛ م ةالص لكل ىئضوت مث ه هلوق رهاظل ةيضقم وأ ةادؤم ةدحاو ةضير» نم رثك أ ءوضولا كلذب
 مل ام تئاوفلا نم تءاش امو ةرضاحلا ةضيرفلا هب ىلصت نأ الف ةالصلا تقوب قلعتم ءوضولا نأ ةيفنحلا دنعو

 فنحلا زاجب هيفف « ةالص لك تقول ىأ « الص لكل ىئضوتو » هلوقب دارملا مهلوق ىلعو ٠ ةرضاحلا تقو جرخم
 : قحإو دمحأ لاقو « رخآ ثدح الإ بحي الو ةالص لكل ءوضولا امل بحتسي ةيكلاملا دنعو . ليلد ىلا جاتحيو
 « ءاسنلا لاوحأب قلعتي ابف لجرلل اهتبفاشمو اهسفنب ةأرملا ءاتفتسا زاوج هيفو . طوحأ ومف ضرف لكل تلستغا نإ

 مايأ ةثالث ضيحلا لقأ ةدسم نأ ىننحلا ىزارلا هنم طبنتسا دقو . كلذ ريغ هيفو . ةجاحلل اهتوص عامس زاوجو

 ةرشع هرثكأو ةثالث ءمايأ ١ ظفل هيلع قاطي ام لقأ نال « امف نيضيحت تنك ىلا مايالا ردق » هلوقل ةر وراك أو

 « نيرسشع ىلا اذكهو اموي رشع دحأ لاقي امئاف ةرشع قوسف امأو مويو ناموب لاقي امتاف ةثالثلا نود امأف

 ْ رظن كلذب لالدتسالا فو

 ضيلا مد لدغ اپ - 9
 4 2 0 5 ء ت 8

 شنب ءامسأ نع رذنلا تنب ةمطاف نع ماشه نع كلام انربخأ لاق فشسوب نب هللا دبع شر س ۷

 اوث باصأ اذإ انادحإ ”تيأرأ هلا را تلاقف يی هلا لوسر قرم ٍتلأس : تلق اهنأ ركب ىبأ

 "م ةطارقتلف ةضيللا نم مدل نك ادحإ بوث باصأ اذإ » بإب هللا لوسر لاقف ؟ مت E يلا نم مالا

 « هيف لصقل < 1 ءاع ضل

 دقو « مدلا لسغ ىهو ءوضولا باتكىف ةمدقتملا ةجرتلا نم صخأ ةمجرتلا هذه ( ضيحلا مد لسغ باب )

 ةياورلا هذه دانسإو « ماشه نع ناطقلا ىع ةباور نم كانه هجرخأ « اذه ءامسأ ثيدح ىلع كانه مالكلا مدقت

 « هركذ نم ىحتسي امع ةأرملا لاؤس زاوجو « هلبق ىذلا ىف ام دئاوفلا نم هيفو 5 هخيش ىوس نويندم اهلبق ىتلاك

 كرف بابحتسا هيفو . هلسغ بوجو ىف ءامدلا نم هريغك ضيحلا مد نأر 3 ةرورضال رذفقتسي ام ركذب حاصفالاو

 اباسغ نوا ةسبايلا ةساجنلا

bs نب ناو دبع نع ثراحلا نب ورع ىتريخأ لا بهو نا قرخأ لاق 000 سل ٠ ۳A 

01 

 حطتتو هلوْشَتف اهربط دنع اهب و نم مدلا ص رت € ضي انادحإ تناك: تلاق ةشاع نع هيبأ نع هت دح

 هيف ل م ہراس ىلع

 تناك) هلق . نويندم اضيأ ةثالث مهو نوقابلاو ؛نويرصم ةئالثلا هخيش خيشر هخيشو وه ( غبصأ انثدح) هلق .
 محم ثيدحلا اذه قدتلي اذب.و « رب هنمز ىف كلذ نعنصي نك نمنأ ىلع لوم وهر « ےب ىنلا جاوذأ ىأ ( انادحإ

 ىف حضللاب دارملا نأو ءامأ ثيدح رسفي ةشلاع ثيدح : لاطب نبا لاق « هلبق ىذلا ءامسأ ثيادح هل وا و <« عوفرملا

 قايس ىف ناب دق هنال ‹ ةسوسولل اعفد كلذ تلعف امئاف « هرئاس ىلع حضنتو » ةشئاع لوق امأو « لدفغلا ءامسأ ثيدح
 هلو . سجنلا بوثلا ىف ةالصلا عانتما ىلا ةراشإ « هيف ىلصت مث » اهوق ىفو « هضعب ال مدلا لسفت تناك اهن اهثيدح

 هانعم : ىزوجلا نبا لاقو . اهعباصأ فارطاب هلسغت ىأ لعتفت نزوب ةلمهملا داصلاو فاقلاب ( مدلا صرتغت مث )



 1١ م11 - ۲۰۹ فيدل

 « تاياورلا شک أ ىف اذك ( اهربط دنع ) هلق . ءامسأ ثيدح هبشأ لوالاو ‹« عضاوملا قاب نود هزوحت اهناك عطنقت

 دنع بوثلا ىف ةساجنلا كرت زاوج هيفو . هريبطت ةدارإ دنع ىنعملاو « بوثلا ىأ « هربط دنع ١» ىوحلاو ىلمتسللاو

 هريبطل ىلا ةجانللا مدع

 ةضاحتشملا فاكستعالا ساپ - ٠
 كم «ىبلا نأ ةثئاع نع ةمركع نع دلاخ نع هللا دبع نب دلاخ انندح لاق قاحسإ اشو - ۹

 ةعئاع نأ مزو . مالا نم اهتحت لا تمض اب رف « مدلا ىر ةضاحتسُم یهو هئاسن ضعب هم فكتعا

 ن ال تناك یئ اذه 00 تااقف_رفصُلا ءام تاز

 [ 30٠١ < ۴۱۱ ٣۰۴۷ : ىف هفارطآ _ ۴۰۹ ثيدحلا ]

ئاع نع ةمركع نع دلاخ نع حرز نب دي زب اذ دح لاق ةببتك شر — ۰
 5 "تفكتعا : كلاق ةك

 0 ىهو اهتمت سلاو لا مالا ىر تناكسف هجاوزأ نم ةأرما ا هللا لوسر

 نينياؤلل تاهْمأ ضعب نأ ةشئاح نع :ةمركع نع دلاخ نع يتم انئَدح لاق ددم شو - ١

TE 

 هخيشو « ىطساولا ناحطلا وه ( هللا دبع نب دلا انثدح ) هلق . هذاوج ىأ ( ةضاحتسملا فاكتعا باب ) هلق

 < هيلع روكذملا ثيدحلا رادمو « ةلقثملا ةمجعملا لاذلاو ةلمهملا ءاحلاب ءاذحلا هل لاقي ىذلا نارهم نبا وه دلاخ

 تناك نم علك ىنلا جاوزأ نم انفرع ام : ىزوجلا نبا لاق.( هئاسن ضعب ) هلق . سابع نبا ىلوم وه ةمركعو

 شحج تنب ةبيبح مأ ىهو هب تاقلعتملا ءاسنلا ىأ هئاسن نم اهوقب تراشأ ةشئاع نأ رهاظلاو : لاق « ةضاحترمم

 ىديج لا اهركذ دقو «هجاوزأ نم ةأرما د ةيناثلا ةباورلا ىف هلوق ليوأتلا اذه درب : تلق . شحج تنب بنيز تخأ

 نمو « نينمؤملا تابمأ ضعب ٠ ةثلاثلا ةياورلا ىفو « ىزوجلا نبا اهنع لفغ فيكى ردأ اف ىلوالا ةباورلا بقع

 شحج تانب نأ ربلا دبع نبا كح دقو . قلعت هب اهل ناک ناو هتاجوز ريغ ةأرما ا هعم فكتعت نأ دعبتسملا

 ةروبشملا ىهو فرع نب نمحرلا دبع جوز ةبيبح مأو ةحلط جوز ةنحو نينمؤملا مأ بايز : تاضاحتسم نك ثالثلا

 ةشاع نع ةورع نع ىرهزلا نع ريثك نب ناياس قيرط نم دواد وبأ ركذو . كلذ ىف اهثيدح قأيسو ‹ كاذب نبنم

 شحج تنب بنيز نأ أطوملا ىف عقو اذكو «ةالص لكل لستغا لكك ىنلا اه لاقف شحج تنب بنيز تضیحتسا» ش

 تحن تناك ىتلاو فوع نب نمحرلا دبع تحت تناك اهنأ ركذ هنال أطخ هنأ ربلا دبع نبا مزسجو « تضيحتسا

 شحج تنب بنيز نأ ىلع لمح : ىنيقلبلا مامإلا انخيش لاقو . اهتخأ ةبيبح مأ ىه امنإ فوع نب نمحرلا دبع

 ةللس مأو ةدوس قح ىف هركذأس ام ىلع لمحت اذكو : تلق . تماد اهتضاحتسا ناف اهتخأ فالخ اتقو تضيحتسا

 نب ءالملا اهركذ ةعمز تنب ةدوسو : لات يب ىنلا نمز ىف تاضاحتسملا دع ىف ىاطلغم طخ تأرقو . لعأ هللاو

 دواد وبأ هر ذ ثيدح وهو : تلق . ةروكذالا ىه اهلعلف « نيسحلا نب ىلع نب دمت رفعج ىبأ نع كلا نع بيملا



 ضيحلا باتك 5 ! ۲

 ىعبات رفعج ابأ نال لسرم هنكل : تلق . الوصوم هجرخأ ةع زخ نبا نأ 20 قهيبلا ركذو اقيلعت هجولا اذه نم
 نع ءاذحلا وه دلاخ انثدح ميهاربإ نب ليعامج] انثدح : روصنم نب ديما ننسلا ىف تأرقو . هب هثدح نم ركذي ملو

 ةمركع نع ىرخأ ةرم دلاخ هب انثدحو : لاق . ةضاحتسم ىهو ةفكتعم تناك ترب ىنلا جاوزأ نم ةأرما نأ ةمركع

 ةأرملا هذه هب ترسف ام ىلوأ اذهو : تلق . امت تسطلا تلمج امي رو ةضاحتسم ىهو ةفكاع تناك ةملس مأ نأ

 ركذب امهريغو عيرز نب ديزيو ناحطلا دلاخ هلصوو . ةمركع نع ةيلع نب ليعامسإ هلسرأ دقو . جرخلا داحتال

 اک ثيدحلا اذه ةيلع نب ليعامس| نع ةبيش ىبأ نبا جرخأ دقو . هجرخأف لوصوملا ىراخبلا حجرو « هيف ةشئاع
 وه ( معذو ) هلق . مدلا لجال ىأ ( مدلا نم ) هلق . لأ هاو . ةلس مأ ةيمست نودي روصن# نب ديعس هجرخأ
 زمه اب ( نأك ) هلو . قلعم هنأ معز نم دعبأو . اذك معزو اذكب ةمركع ىثدح ىأ ةنعنعلا ىنعم ىلع فوطعم

 لصأ نم ةحيم ةخسن ةيشاح ىلع تيأرو . لبق اهتركذ ىا ةأرملا ىن اأ رهاظلا ( ةنالف ) هلق . نونلا ديدشتو
 ام ىلعو « ةمهلا ريسفت ىف ثلاث لوق ومف اتباث ناك ناق « نايفس ىنأ تنب ةبيبح مأ مر ىه ةنالف م هصن ام رذ ىبأ

 كلذ ىود « تضيحتسا ةباس مأ تنب بنيز نأ ىور دقن هجاوزأ نم تسول ةضاحتسملا نأ نم ىزوجلا نبا معز
 اهريغ نع بنيز ةباكح نم دواد ىلأ ننس ىف ثيدحلا نكل <« ريثك ىبأ نب ىحب ثيدح هعمج ىف ىليعامسالاو قيبلا

 سيمع تنب ءامسأو عضرت بنيزو ةثلاثلا ةنسلا ىف اهمأ ىلع لخد هلال ةريغص هيي هنمز ىف تناكاهناف « هبشأ وهو

 ددرتلا ىلع دواد ىنأ دنع وهو : تلق . امنع ةورع نع ىرهزلا نع حلاص ىنأ نب ليهس ةياور نم ىنطقرادلا هاكح

 هنأ ما تخأ ءامسأو هتييبر بنيز نال « قلعت لِي هب امه ناتاهو « شيبح ىنأ تنب ةسمطاف وأ ءامسأ نع وه له

 ةمهمللا رسفت نأ نكمب عبس ءالؤهف « دواد بأ ننس ىف امهيدحو لعل هب ةبيبح مأو ةن اذدكو ءاهمآل ةنوميم
 ءا و ءاضيأ دواد وبأ اهركذ ليهس تنب ةلهسف نهريغ تايب احصلا نم إب هدبع ىف ضيحتسا نم امأو . نهادحاب

 ةشلاع نع اهتصقو شيبح ىلأ تنب ةمطافو « هدنم نبا اهركذ ناليغ تنب ةيداب و « هريغو قبلا اهركذ دث رم تنب

 ىبأ تنب اهنأ باوصلاو ةيروغلا ةيشرقلا املأ مهضعب نظف سيق تنب ةمطاف نع دواد ىبأ ننس ىف عقوو « نيحيحصلا ىف
 ثيدحلا ىفو . ةملس ىبأ تنب بنيز فذح ارشع نلك دقو اضيأ ةوسن عبرأ ءالؤبف ‹ سيق شيبح ىبأ مماو شيبح

 اہم قحتليو . ثيولتلا نمأ دنع دجسملا ىف امدح زاوجو اهتالصو اهفاكتعا ةحصو دجسملا ىف ةضاحتسملا ثكم زاوج

 ليسي حرج هب نمو ثدحلا ماد

 ؟ هيف تضاح بو ىف ةأرلا لمت له باا

 ةغئاع تلاق : لاق دهاج نع حيت ىبأ نا نع منان نب 0 اند لاق قا ا او - ٢
 ١ وو ا اک ىلا < ا و ر ميدل هلا طا ١ 0

 اهر ) ةتعص## اهقير تااق مد نم یش هاصا داف هيف ضي دحاو بود الإ انادحإول ناك ام

 بوث الإ اهل نكي مل نم نأ بابلا ثيدحل ةمجرتلا ةقباطم ليق ( هيف تضاح بوث ىف ةأرملا ىلص له باب ) هلق
 يلع لادلا يضاملا ةباس مأ ثيدح نيبو هني عمجا فو « هريهطت دعب نکل هيف لصت اهنأ مولعملا نم هيف ضيحت دحاو

 هلدب < ىليهسلا ٠ ىرخأ خسن ىو « خسن ىف اذك : قالوب ةعط ف )1١1(



 ۳ ۳۱۳ - ۲۱۲ ثيدحلا

 ناك ام ىلع لوم ةبلس مأ ثيدحو رمآلا لوأ ىف ناكام ىلع لوح ةئاع ثيدح نأ ضيحلاب ص: بوث امل ناك هنأ

 قئي ام اهقايس ىف سيلو « ضيحلاب صتخم « دحاو بوث » اهلوقب ةئئاع دارم نوكي نأ لمتحو ٠ لاحلا عاسلا دعب

 نمل ةجح هيف نوكسي الف هيف تلص اهنأ اضيأ هيف سيلو « ةيلس مأ ثيدح قفاويف ربطلا نمز ىف هريغ اهل نوک نأ
 امنع بابي لبق ىضم دقو « هريبطت دصقت ملو هرثأ بهذيل اهقيرب مدلا تلازأ ام'إو « ءاملا ريغب ةساجنلا ةلازإ زاجأ

 بابلا ثيدح ىف ا وقو . هلسفن تناك هيف ةالصلا ةدارإ دنع اهنأ ىلع لدف « هيف ىلصت مث د تلاق صرقلا دعب لسغلاركذ

 هتكح ىأ نيتحوتفملا نيتلمهملا نيعلاو داصلاب « هتمصف , اهوقو < لعفلا ىلع لوقلا قالطإ نم « اهقيرب تلاق »

 نع ءاطع قيرط نم هل ةباور ىف عقوو . كلدلا عصقلاو ٠ ملا لدب فاقلاب دواد وبأ هاورو « اهرفظب هتكرفو

 دارملا نأ ىلع بابلا ثيدح لمحبف اذه ىلعف « اهرفظب هعصقتف مد نم ةرطق هيف ىرت مث ١» ثيدحلا اذه ىنعم ةهئاع

 ‹ عاطقنالا ىوعد ةبج نم ثيدحلا اذه ىف مهضعب نعط : (ةدئاف) . ىوقأ لوالا هيجوتلاو « هلثم نع نعي ريسب مد

 عفو دقف ؛ دود م !ذهو « ةشئاع نم دهاجم عمسي مل : متاح وبأ لاقف عاطقنالا اماف . بارطضالا ىوعد ةبج نمو

 اأو. هأفن نم ىلع مدقم وبف « ىنيدملا نب ىلع هتيثأو « دائسالا اذه ريغ ىف ىراخبلا دنع اهنم هعامسب حيرصتلا

 « حيجن ىلأ نبا لدب ملسم نب نسحلا نع عفان نب ھار نع ريثك نب دم نع هل دواد ىبأ ةياوراف بارطضالا

 كلذك نكي مل ولو « نيخيش نم هدم عفان نب مارا نأ ىلع لو# هلال بارطضالا بجوب ال فالتخالا اذهو

 وبأو ىبحي نب دالخ عن اأ عبات دقو « هيف دواد 1 خيش ريثك ن دک نم ظفحأ هيف ىراخبلا خيش ميعل وأف

 معأ هلاو . ةحجارلا ةباورلا ىف رثؤت ال ةحوج ىم ا ةباورلاو « هتيأور تحجرف مالسلا دبع نب نامعنلاو ةفيذح

Eضيا نم اهلسع دنع ا لا فيي  

 لاق  ةصُخ نع َبوُبَأ نع دير زب دا انقدح لاق باهرلا دبع ن هللا دب اشو ٢

 7 0 نأ ىهتن انك : تلاق ا ىلا نع ةع أ نع E نع نات ن ماده وأ : لل دبع وبأ

Eوا ف  AN A RZ FT eيام ل مج ير هل  

 الإ غو و سجل الو بيات الو لحتكن الو ¢ ارشعو ريشا را خور ىلع م ثالث یو ر

 0 يش x e 50 0 ا ا 5 و ص ےس 7

 انذو رافظا رسل نم 2 قاب فيم نم انادحإ تاسعا ادإ روطلا دنع انل صخر كفو . ٍبصع بود

 هلا ع ۱ کے - 1 كا 0 ا ۴ 2 2 4 ١

 اع ”ىنلا نع هيطع ما نع 4ح نع ناسح نب ماسه هاورو لاق زانجلا أبن | نع ین

 oe c oF EY < oF] مون > ۱۲۷۹ ‹ ۱۲۷۸ : ىف هنارطآ مع ثيدحلا ]

 صخر هنأ ثيحع دك أتم ضيحلا نم لسفلا دنع ةارملا بيطت نأ ةمجرتلاب دارملا ( ةأربلا بيطلا باب ) هلق

 لمتسملا داز ( ةيطع مأ نع ةصفح نع بوبأ نع) هلق .٠ صوصخ هنم ءىش ىف بيطلا لامعتسا الع مرح ىلا ةداحلل

 . داح خيش ىف كش هنأك ,ةيطع مأ نع ةصفح نع ناسح نب ماشه وأ ١ فنصملا ىأ « هللا دبع وبأ لاق » ةميركو

 فنصملا دروأ دقو « فارطآلا الو تاجرختسملا باععأ الو ةاورلا ىقاب كلذ ركذب ملو « ماشه وأ بوبأ وهأ

 ىنلا ىهنلا لعافو ىل انا مب ( یہ انكز هلو . كلذ ركذي ملف ذانسالا اذهب قالطلا باتك ىف ثيدحلا اذه

 سكو نونلا مضب ( دحت ) هلت . اهركذ ىف رسلا وه اذهو « دعب ةروكذملا ةقلعملا ماشه ةباور هيلع تلد اك 2



 ضيحلا باتك 4 ٦

 ىوجلاو لمتسملا ةياور فو « رثكالا اذك ( جوز ىلعالا) هلق ٠ ةنيزلا نم عائتمالا وهو دادحالا نم ةلمبملا

 املوق ىف ةجردنالا ةدحاولا ىلع دوعي ريمضلا نأ ةيناثلا هيجوتو « دحن » ظفلل ةقفاوم لوآلاو « امجوز ىلع الإ »

 دك أو « ةدئاز ءال د و« فطعلا ىلع اضيأ بصنلاو عقرلاب ( لحتكت الو ) هلق . نهنم ةدحاو لك ىأ « ىبتت انك

 برض وه : كح ىف لاق , نيتلمبملا داصلا نوكسو نيعلا حتفب ( بصع بوث ) هلق . قنلا ىنعم ىهنلا ىف نال اهب
 نإ قالطلا باك ىف ةداحلا ماكحأ ىلع مالكلا ىتآيسو « جسني مث غبصي مث عسحب ىأ هلزغ بصعي نیلا دورب نم
 طسق ه هباوص نيتلا نبا لاق ةياورلا هذه ىف اذك ( رافظأ تسك) هلق . ةعطق ىأ ( ةذبن ىف ) هلق . ىلاعت هللا ءاش

 ةنيدم رافظ ىلا بوسنم هنأب هبجوو « قراشملا بحاص هاكح نكل « ةياورلا هذه ىف اذه رأ لو « لاق اذك « رافظ

 . ءانبلاو هحتف وأ هفرصو هلوأ رسكن يبجو رافظ طبض ىف كح و « ىدنملا طسقلا اهملا بلحي نملا لحاوسب ةفورعم

 ىف لاق « رييختلل ىهو <« وأ ١» تايثأب « رافظأ وأ طرق نم , هجولا اذه نم مسم ةياور ىف عقوو « ماطق نزوب

 لاقو . رفظلا هبشي رطعلا نم برض رافظالا : عرابلا ف لاق ‹ رافظألا كلذكو فورعم روخ طسقلا : قراشملا

 « رافظأ عمجاو روخبلا ف عضوي ناسفالا رفظ لكش ىلع هلضأ نم فلغم دوسأ رطعلا نم برض رفظلا : كلا بحاص

 فنصملا هلاق « طسقلا وه ةانثم اهدعب ةلمبملا نوكسو فاكلا مضي تسكلاو . هل دحاو ال : نيعلا بحاص لاقو

 طسقلا سيل : ىوونلا لاق « اضيأ ءاطلاو فاكلاب لاقي هنأ ةبلس نب لضفملا ىحو < هريغ هلاق اذكو « قالطلا ىف

 : بلهملا لاق « ةبيركلا ةحئارلا ةلازال ضيحلا نم تلستغا اذا ةّداحلل هيف صخر امألو « بيطتلا دوصقم نم رفظلاو

 هعضوم ىف زئانجلا عابتا ةلأم ىلع مالكلا ىقأيسو . ةالصلا نم هلبقتست امل اهنع مدلا ةحئار عفدل رخبتلا ىف اهل صخر

 الوصوم قأيسو « روكذملا ثيدجلا ىأ « هاورو » هريغلو « رذ یال اذك( یورو ) هل . ىلاعت هللا ءاش نإ

 « ىلمتسملا ةباور ىف قيلعتلا اذه عقي ملو « روكذملا ماشه ثيدح نم ىلاعت هللا ءاش نإ قالطلا باتك ىف فنضملا دنع

 اقيلعت نوكي الف بابلا لوأ ىف رروكذملا ديز نب دامح « هاورو » لئاق نوكي نأ نول ىنامركلا برغأو

 ضيفا نم تربت اذإ امس ةأرما كلا بس اب - ۳
 - ري دش اس ےس

 مدلا رم عسيتتف كسم ةصرف "ذخأتو لست فيكو
 © ت - ا هس ر - ١ ب ع

 ىبنلا تلأس ةأرما نأ ةشئاع نع هما نع ةيفص ن روصنم نع ةي نا اننا دح لاق ىح ا — ۰ ٤

 ' ؟ یکایک: تلاق . اهب ىرّبطتف كَم نم ةَصْرْو یذخ » لاق لدتغک فيك اهّرمَأف ضيا نم ابلسغ نع هك

 مدلا َرثأ اهب یت تلف لإ اه ڈیتجاف . یر « للا ناحبش : لاق ؟ فيك: تلاق . اهم ىرّوطت : لاق

 [ اهل « ۴١١ : ىف ہافرط م4١ ثيدحلا ]

 ةيفيك هيف سيل هنال ةمجرتلا تب اطي ام ثيدحلا ىف سيل : لبق ( ةمجرتلا رخآ ىلا . . اهسفن ةأرملا كلد باب ) هلق

 لسغلا ةيفيك نم دارملا نايو « كلدلا مزلتسي مدلا رثأ بقت نأب هريغل اعبت قامركلا باجأو . كلدلا الو لسغلا

 نأ هنم نسحأو « ةفلك نم هيف ام ىلع نسح وهو . ىهتنا لاستغالا سفن ال بيطتلا ىهو ضيع ا لسفب ةصتخلا ةفصلا

 اف اصوصنم دوصقملا نكي ل نإو هدروب ىذلا ثيدحلا قرط ضع هئمضت ام ةمجرتلا ىف هتداع ىلع ىرج فنصملا



 م ما ثيدحلا

 ركذف « فنصملا اهنم هجرخأ ىتا روصنم نع ةئيبع نبأ قيرط نم ثيدحلا اذه جرخأ السم نأ كلذ نايب و . هقاس

 قيرط نم هاور مث « لاسقغالا ملمت نع ذخألا ميلعت ىخاوت ىلع ةلادلا « مث داز « طخأت مث لستغت فيك هلوق دعب

 نك ادحا نخأت لاقف ١ هظفل و روصنم ةباور ىف امنع توكسملا لاستغالا ةيفيك حرش ابفو ةشئاع نع ةيفص نع ىرخأ

 8 اهسأر نوئش غلبت یح اديدش اکلد هكلدتن اهسأر ىلع بصت مث 2 « رومطلا نسحتف رهطتق امتردسو اهءام

 جرخي مل امل و « كلدلاو لسغلا ةيفيك ىلع اهلاتشال ةمجرتلا دارم اذبف « ةصرف ذخأت مث « ءاملا اهلع بصت مث .هلوصأ
 ( يحب انثدح ) هلق . هطرش ىلع وه سيل و ةيفص نع رجابم نب ميهاربإ ةياور نم اموكل قيرطلا هذه فنصملا

 هنإ ليقو « رفعج نب ىح وه : قبلا لاقو « ىربر فلا نع هتياور ىف نكسلا نبا هب مزج اک ىخلبلا یسوم نبا وه

 املا بسن « ىردبعلا ةحلط ىأنب ناهنع نب ةبيش تب ىه ( ةيفص نب روصنم نع) هلو ٠ . خسنلا ضعب ىف كلذك عقو

 فض هيو لهو اوه د یوا ةحلط ىنأ نب ةحلط نب ثراحلا نب ةحلط نب نمحرلا دبع هيبأ مس او ارش

 عسيبمج ىف عامسلاب و ا د اد ا

 ىفأ ةءاود ىف اسم اهامسو ءراصنالا نم د بيهو ةياور ىف داز ( ةأرما نأ ) هلق . هدنسم ىف ىدبملا دنع دنسلا

 ةءاورف اهاب أمسي ملو « ماللا مث نيتحوتفملا فاكلاو ةمجعملا نيشلاب لكش تنب ءامسأ رج اهم نب ميهاربإ نع صوحالا

 : لاقف ثيدحلا اذه ةبعش نع ديعس نب ىحي قيرط نم تامهملا ف بيطخلا ىورو < مهادبإ نع ةبعش نع ردنغ

 حيقلتلا ف ىزو-جلا نبا هعبتو « ءاسنلا ةبيطخ امل لاقي ىلا ةيراصنالا نونلاو ةلمهملاب نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ

 ةتباثلا ةءاورلل در وهو « لكش هل لاقي نم راصن الا ىف سيل هنال فيحصت لسم ىف عقو ىذلا نأ دازو ىطايمدلاو

 تنب ءامسأ ثيدسحلا اذه ىف عماوجلاو ديناسملا ف روبشملاو « امسا ال ابقل لكش نوكي نأ لمتح دقو « ليلد ريغب
 ام هجرخأ ىلا قيرطلا نم معن ”ىبأ جرختسم ىف اذكو ‹ دواد ىبأ ىف ك بسن ريغل ءامسا وأ < اسم ىف اک لكش

 ( ىذخ : لاق لستغت فيكاهرمأف ) هلق ٠ ملعأ هللاو حيجرت ریغب نيهجولا اسم حرش ىف ىوونلا ىحو ؛«بيطخلا

 ؟ ةصرفلا ذخأ ال ءاملا بص لاستغالاو لاستغالل انايب نوكي فيك لبق ناف « اهرمأ » اهلوقأ نايب وه ىنامركلا لاق

 هقبس دقو . كلذ ىلع دئاز ردقل ناك لب « دحأ لكل فورعم هنآل لاستغالا سفن نع نكي مل لاؤسلا نأ باوجلاف
 ىلا قيرطلا نع رظنلا عطق عم دراولا ظفللا اذه عم افوقو ةرمج ىنأ نباو دنسملا حرش ىف ىعفارلا باوجلا اذه ىلا

 نبا ىكحو ءافلا رسكب ( ةصرف ) هلو . للعأ هللاو رصتقا وأ رصتخا ةاورلا ضعب نأ ىلع ةلادلا لسم دنع امان ركذ

 « هريغو ديبع وبأ هاكح فوص اهءاع ةدلج وأ نطق وأ فوص نم ةعطق : داصلا لامهإو ءارلا ناكساب و اهثيلثت هديس

 لثم اريسي اثيش ىنعي : لاقف ىرذنملا هبجوو « فاقلا حتفب ءةصرق د صوحألا ىنأ ةباور ىف نأ دواد وبأ ىكحو
 فاقلا حتفب ةضرق » ىه : ةبيتق نبا لاقو 6 ىراخبلل ةءاورلا هذه از رع نم موو . یمن نيعيصالا فرطب ةصرقلا

 جتحاو « يلا ركب هلاق نم © ةياور ىهو « دلج ةعطق دارملاو ميلا حتفب « كسم نم ه هلوقو . ةمجعملا داضلاب و

 تاياورلا رثكأ نأ قراشملا فو . لاطب نبا هعبتو . هنم ءالغ عم كسلا اونبتع نأ هعم عشت قيض ىف اوناك مجنأب

 رظن هيفو « هيلع لدت « ةكسمم ةصرف » هلوق ىهو ىرخالا ةءاورلا نا : لاقو رسكلا ىوونلا حجرو . مهلا حتفب

 )١( هلملو « خسنلا ىف اذك ٠ ةياورك ىهو «
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 قبب نكل . هتكسمو هتكسمأ لاقب ءديلاب ةذوخأم ىأ ءةكسمب » هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحي : لاق ىناطخلا نآل
 ةياورلا نأب رعشي ىراخبلا عينص : ىقتامركلا لاتو . ةذوخأم ةعطق ىذخ : اذكه ريمي هنأل ةكرلا رهاظ مالكلا

 هيلع تلد ام ضعب ىلع ةمجرتلا ىف ىراخبلا راصتقاو « ىبتنا القتسم اباب بيطلاب رمآلل لعج ثيح ملا حتفب هدنع

 نم , هدنع عقو ثيح قازرلا دبع ةباور ىف ام بيطتلا دارملا نأو رسكلا ةباور ىوقيو « هادع ام ین ىلع لدي ال

 لامعتسا ةرثك نم زاجحلا لهأ نأش نم فرع امل ديعبب سيل كسملا ناهتما نم ةبيتق نبا هدعبتسا امو ؛« «ةريرن

 ىلع ةمركلا ةحئارلا عفد بيطلا لامعتساب دوصقملاو : ىوونلا لاق « هيلع ردقي نم هب رومأملا نوكي دقو « بيطلا
 ىف هفلخي ام تامعتسا كسملا تدقف نإ لوألا ىلعف : لاق ىدرواملا هاكح ليلا ىلا عرسأ هنوكل ليقو <« حيحصلا

 تصتخال احيحمص ناك ول : لاقو ىناثلا ىوونا| فعضو . قولعلا عارسإ ىف هماقم موقي ام ىناثلا ىلعو « حرلا بيط

 « سافن وأ ضيح نم ةلستغم لكل بحتسم كلذ نأ باوصلاو « هدر ثيداحألا قالطإو : لاق ‹ ةجوزملا هب

 نأ هلق تالا ف قس دقو + كفاك ءاملاف الو نيطلاك اليف دج مل ناف < « ابيطف اكسم دجت مل ناف « ةرداقلل ةكرت هركيو

 ناحبس) هلق ٠ قظنت ىأ « یضوت » اهدمب ىتلا ةياورلا ىف لاق ( ىربطتف ) هلق . ام.زجيف طسقلاب رخبتت ةداحلا
 وهو » ىرادلا دازو «اهتلع ىحتسا هتيأر الف » ىيعامسالاو ء « ضرعأو ىحتسا » ةيتالا ةياورلا ىف داز ( هللا
 نأ اهل بحتسي : ىلماحلا لاتو ؛ جرفلا ءاملعلا دنع هب دارملا : ىوونلا لاق ( مدلا رثأ ) هلق . « ركتي الف عمسي
 ةءاور هب حرصيو : تلق . هل ةجح ثيدحلا رهاظو . هريغل هرأ ملو : لاق « اهندب نم مدلا هباصأ عضوم لك بيطت

 ىف فيك انه ها هانعمو « بجعتلا دنع حيبستلا دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . « مدلا عض ماوم اهب ىعيتت ١» ليعامسالا

 ا لاوس هيفو . تاروعلاب قلعت, امف تاب ايانك-لا بابحتسا هيفو ؟ ركف لايف حمال ینا مل اذه

 « نيدلا ىف نهةفتي نأ ءايحلا نوعلع مله رامنالا . ءاسن ىف لوقت ةشلاع تناك اذهلو « اهنام ےشتح یت لا اهاوحأ ن نع ملاملا

 هوم لای داال او نضر تل اب ءافتک الا هفو . اقلعم ملعلا ىف مدقتو « ثيدحلا اذه قرط ضعب ىف سم هجرخأ اک

 هضارعإ نم ذخؤي هب باوجلا نآل الوأ همبفت مل امنوكعم هرركامناو  لئاسلا ماهفإل باوجلا ريركتو « ةنجهتسملا

 نع لالا ناساب قّدكاف « هب حرصتلاب ا <« یضوت » هلوق دنع هبجوب

 ماكحالا ١ ماصتعالا ىف فنصملا هيلع بوبو . اهميلعت تلوتف هنع كلذ اهنع هلا ىضر ةشئاغ تممفو « لاقملا ناسل
 نع ذخألا هيفو . هبجعي كلذ نأ فرع اذإ هيلع نخ نمل هترضح ملاعلا مالك ريسفت هيفو . « لئالدلاب فرعت ىتلا

 ةص ىف طرتشي ال هنأو « معن هبقع لقي مل ولو هرقأ اذإ ثدحلا ىلع ضرعلا ةحص هيفو . لضافلا ةرضحب لوضفملا

 رتسي بولطم ءرملا نأ هيفو . مفي ال نمل رذعلا ةماقإو عتاب قفرلا هيفو . هعمسي ام عيمج عماسلا مهف لمحتلا

 ميظعو مپ هت هقلخ نح هيفو . ةركللا ةعارلا ةلازال بيطتلاب ةأرملا صأ ةبج نم نم الع ل امج ام تناك نإو هب ویع

 افرش هللا هداز . هئايحو هملح
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 هلع ی نا نإ CO ىذُح » لاق ؟ ضيحللا نم لستغأ فيك : هل هني ىنلل تلاق



 ۷ ا ج۱۷ - م16 ثيدحلا

 کک ی برب اهات ا اے اا م یو لقوا وب یے یتا

 روصنمو « ميهاربإ نبا وه ( ملسم انثدح ) هلق . هلبق ىلا ةمجرتلا ىف همجوت مدقت ( ضيحملا لسغ باب ) هلق

 ىررك ىأ ىئضوتب «اثالث » هلوق قلعتي نأ لمتحم (اثالث ىّئتضوتو) هلق . هلبق دانسإلا ىف روكذملا ةيفص نبا وه

 ( لاق وأ ) ِهِلِوَق . تارم ثالث كلذ اهل لاق ىأ « مدقتملا قايسلا هديؤيو لاقب قلعتي نأ لمتحو « اثالث ءوضولا

 ءنبظأ ىلوالاو : ةفطاملا واولاب « لاقو د ركاسع نبا ةياور ىف عقوو « تاياورلا رثكأ ىف كشلاب عقو اذك

 ملعأ هللاو ءاثالث ١ ظفل نيبو هنيب عقاو ددرتلا وأ « ال مأ تباث وه له < اهب د ظفل ىف ددرتلا لحمو

 ضيحلا م اهلسغ دنع ةأرلا طاشتما صاب - ٠6
oا ا 2  

 تاإاها + تلاق ةشئاع نا هورع نع باش نا ا دح ميهاربا ان دح ليعامسإ ن ىسوم انعم - ۳۹

 ا لو 'تضاح اهنأ تعرف . ىدا قدي لو َمكَع نع تنكف « عادوا ةحح ىف لإ هللا ل وشر م

 اط للا لوسر اهل لاقف . ةرمّمب تتم تنك اًمإو « ةفرع ةليل هذه هللا لوسر اي : تلاقف ةفّرع هليل ”“تلخد

Dتا ةبصخلا هلل ندا لع ا جلا ”تيضَق امف . ةتلمفف « كت رغ نع کسو یطشتماو كسأر ىضقنا  

 e قلا یر ناکم ¢ .هنتلا نم

 ( ىطشتماو ) هرفض ىلح ىأ ( كسأر ىضقنا) لوت . دعس نبا وه ( مهاربإ انثدح . ةآرملا طاشتما باب ) هلق

 ال ضئاح ىهو لالهإلل ناك طاشتمالاب اهممأ نال : اولات « هعبت نمو ىدوادلا هلاق ةمجرتاا ىلع لياد هيف سيل لبق

 لاستغالاب مالا درو دقو « مارحإلا ةئس نم هنأل لاستغالا ىضتقي جحلاب لالهإلا نأ باوجلاو « اباسغ دنع

 نأكف « جلاب ىلهأ مث ىلستغاف » هظفل و رباج نع ريبزلا ىبأ قيرط نم سم هجرخأ ايف ةصقلا هذه ىف احيرص

 نأ لمتحيو « هقاس ايف اصوصنم نكي مل نإو ثيدحلا قرط ضعب هئمضت ام ىلا ةراشالا ىف هتداع ىلع ىرج ىراخبلا

 ىف ام كلذ ىلع هل لماحلاو ءاقلطم لاستغالا نن درب لو ضيحلا نم ىأ ءاهلسغ دنع الو هلوقب دارأ ىدوادلا نوكي

 اذاو ٠ نيتياورلا نيب اعمج مارحإلا لسغ ىلع لوم وهف ةفرعإ تربطتو فرسب تضاح اب:أ ةشئاع نع دهاجم قيرط

 مارحإلا لسغ ىف طاشتمالا اهل زاج اذإ هنال باطخلا ليلد نم ةمجرتلا ىنعم ديفتسا مارحالل ناك كاذذإ اماسغ نأ تب

 دسعإ هولزن ىذلا ناكملا وهو « بصحلا ىف اهيف اولزن ىتلا ةليللا ىه ةدحوملا مث نيتلمهملا داصلا نوكسو ءاحلا حتتفب

 ىزورملا ديز ىبأ ةياور ىفو . كسنلا نم ذوخأم « كالل اذك ( تكسن ىتلا ) هلق . کم جراخ ىنم نم رفنلا

 لع ةشئاع ىلا حجار هيف ريمضلاو ‹ فيفختلاو ةمجعم ىبباقلاو ؛ اع ىأ هرخآ ديدشتو نونلا فذحم ¢ تكس «

 لمأتلل رهاظ وهو « تافتلا دعب رخآ تافتلا قايسلا فو ‹ تافتلالا ليبس

 ضيحلا لسغ دنع اهر عش ةأرملا ضقت باپ - 15
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 شيما باتك-: ۸

 تيدهأ ىنأ الول ىناف ‹ للف ۃرممب لبي نأ بحأ نم » لكم ہلا ةلوسر لاقف « ةّححلا ىذ لال َنيِفاوُم

 ةفرع موب ىنكردأف . ةرمشب لهأ نم انأ تنكو « جن مصعب لهو ةرمعب مهّضمب لهأف . ةرمعب تللهأل

 . تلمفف . حح لهأو لشنماو كسار ف كتَرع ىعد » لاقف يل بلا ىلإ ترك + نطلاخ انأو

 ناكم ةرمعب تالهأف يتلا ىلإ تجر ركب ىبأ نب نمحرلا دبع ىخأ ىعم لسرأ ةا هليل ناك اذإ ىتح

 ةقادص الو ”موص الو يده لاذ نم ءىش ىف نكي لو : ماش لاق . ترم
 لاق هبو ؛ بوجولا ثيدحلا رهاظو ؟ ال مأ بحب له ىأ ( ضيحلا لسغ دنع اهرعش ةأرملا ضقن باب ) هلق

 نبا لاق « امبف بابحتسالل هنأ هباحعأ نم ةعامج حجرو « دمحأ لاق هيو « بنج لا نود ضئاحلا ىف سواطو نسحلا

 هيفو « هلع لسم یف وهو : تلق . وربع نب هللا دبع نع ىور ام الإ امببف ه وجوب لاق ادحأ لعأ الو : ةمادق

 « ىعخنلا نع انباحصا هاكح : ىوونلا لاتو . هبجوب ناك هنأب حرصت هيف سيل نكل « كلذب رمآلا هيلع ةشئاع راكن]

 لسغل هضقن أفأ ىمأر رفض دشأ ةأرما ىلإ هللا لوسراي : تلاقو ةباس مأ ثيدحت بوجولا مدع ىلع رووملا لدتساو

 امج بابحتسالا ىلع بابلا ثيدح ىف رمآلا اواحو « ةبانج لاو ةضيحلل » هل ةياور فو سم هاور ءال : لاق ؟ ةبانجلا

 ةياور ىف ( للملف ) هلق . الف الاو مزايف ضقنلاب الإ املا ءاملا لصي ال نم نيب ليصفتلاب عمجم وأ « نيتياورلا نيب

 ىئأيسو « ءاحلاب « تلاهال ١ ىوجلاو ةعركةياور ىف ( تلل-أل ) هلق . ةددشم ةدحاو مالب «لييف » ىليصألا

 ىلاعت هللا ءاش نإ جملا باتك ىف هلبق ىذلاو ثيدحلا اذه دئاوف ةيقب ىلع مالكلا

 احم ريغو ةقلحم بيسي - ۱۷

 ب ئنلا نع كلام نب ٍسنأ نع ركب ىبأ نب هلا ديب نع اج انت دح لاق د دسم اشو - ۸

 2 2 ترا ةفطلا بر اي : لقي اكس مجاب لك لجو رع هَل نإ » لاق

 همأ نطب ىف بتكيف ؟ ”لجألاو « قزتلا اف ؟ دیس مأ یش ؟ ىثأ مأ رک ذأ : لاق تلخ ىذقي

 [ دمحم ,ممعم# : ىف ہافرط ۔ ۳۹۸ ثيدحلا ]

 نيونتلابو ( ةقلخم ريغو ةقل إل ىلاعت هلوق ريسفت باب ىأ ةفاضالاب هانيور ( ةقلخم ريغو ةقلخم باب ) هلق
 نإ ) هلق . كلام نب سنأ نب ركب ىبأ نبا ريغصتلاب هللا ديبعو « دز نبا وه ( دامح انثدح ) هلق . رهاظ هبجوتو

 راك آلا و « هيلا هرمأ فرصو هايإ هافكتسا اذإ اذكب هلكو لاقي « فيفختلاب انتياور ىف عقو ( لکو لجو زع هللا

 ‹ نيونتلاو عفرلاب ( ةفطن براي لوقي ) هلق . ( مكب لكو ىذلا توملا كلم إل ىلاعت هلوقل قفاؤم وهو ديدشتلاب
 سيل ةثالثلا رومألاب كلملا ءادنو ‹ ةفطن براي تقلخ ىأ بصنلاب ىبباقلا ةياور ىفو « ةفطن محرلا ىف تعقو ىأ
 , اموي نوعبرأ اهنأ ردقلا باتك ىف ىنآلا دوعسم نبا ثيدح نم نيبت ةدم ةلاحو ةلاح لك نيب لب ةدحاو ةعفد ىف

 نبا ثيدح نم ضراعتلا هرهاظ ام نيبو هنيب عجلاو « اذه سنأ ثيدح دئاوف ةيقب ىلع كانه مالكلا ىتأيسو

 هاور ام اپس هنم حضوأو « ةبالل رسفم روكذملا ثيدحلا نأ ةبج نم ةمجرتلل ثيدحلا ةبسانمو < روكذملا دوعسم



 مرو - ۳۱۸ كيدحلا
 ف

 ےک س
 ثعإ محرلا ىف ةفطنلا تعقو اذإ , لاق دوعسم نبا نع ةمقلع نع ىعشلا نع دنه ىبأ نب دواد قيرط نم ىرإطلا
 ةفص اف براي : لاق ةقلذع لاق نإو « امد محرلا اهم ةقلخم ريغ لاق ناف ؟ ةقلخع ريغ وأ ةقلخع براي : لاقف اكلم هللا
 ىف ريسفتلا لهل ىرطلا ىحو « اكح عوفر اظفل فوقوم وهو « حيبح هدانسإو ثيدحلا ركذف ؟ « ةفطنلا هذه
 لوق وهو « هقلخ مام لبق طقسلا ةقلخلا ريغو ء امات اقلخ ةروصملا ةقلخلا لاق نم لوق باوصلا : لاتو الاوقأ كلذ
 ةيوقت ضيحلا باوبأ ف ثيدحلا اذه لاغداب ىراخبلا ضرغ : لاطب نبا لاقو . امهريغو ىعشلاو دهاج
 بمذ هاو « ةفئاطو رذنملا نباو روث ىبأو دحأو نييفوكلا لوق وهو ٠ ضيحت ال لماحلا نإ لوقي نم بهذم
 لالدتسالا فو : تلق . ناتياور كلام نعو « قح] لاق هبو « ضيحت اهنا : ديدجلا ىف لاقو < ميدقلا ىف ىعفاشثلا
 نأ روصي مل ىذلا طقسلا وه لماحلا نم جرخ ام نوكنم مزاي ال هلل « ظن ضيعت ال امنأ ىلع روكدذملا ثيدحلاب
 نم وأ دلولا نم حشر هنأ نم فلاخلا هاعدا امو :٠ ضيحب سيل ابلح رمتسي ىتلا ةأرملا هارت ىذلا مدلا ٠١ نوكي ال
 مد تافصب مد اذه نآل « تبث ال رثأ وأ ريخ نم كلذ ىف درو امو « ليلد ىلا جاتحف ةلعل داسف مد وأ هئاذغ ةلضف
 ريتعا ةمالا ءاربتسا نأ مهججح ىرقأو . نايبلا هيلعف هفالخ ىعدا نف « ضيحلا مد مكح هلف هناكمإ نمز فو ضيمحلا
 هنأ ىلع بيثملا نبا لدتساو « ضيحلاب ةءاربلا متت مل ضيحت لماحلا تناك ولف « لما نم محرلا ةءارب ققحتل ضيحلاب
 ال هنأب بيجأو . كلذ امالي الو رذق هيف اتيب لخدت ال هكئالملاو ٠ لماحلا محرب لكوم كاملا نأب ضيح مدب سيل
 لعأ تاو . رذق هلك مدلا نال مارلإلا كرتشم وه مث « هيف الا نوكي نأ هب الكوم كلملا نوک نم مزلي

 ؟ ة”رمملاو جلاب ”ضئاحلا یب فيك ساب - 8
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 الم شا لوسي لا ارق . جم لهأ نم انمو ةرمصب لأ نم انف « عادلا بح ىف يَ “ینا م

 ع “رع نمو . ذه رتب لع ىتح لعب الف ىدهأو ةرشإ مرحأ نمو للخلف ديب لو ةرش مرح نم »
 هلع ینلا ىلممأف ؛ةرمعب الإ للها لو « ةفرع موي ناك تح ًاضئاح لأ رف « تضخل : تلاق . « هجح مری ê .ر ہک 5١ وهو ےس س ماو e و

 نمخرلا دبع یم ثعيف « ىحح تيضق ىتح كلذ تاعنف « ةرمعلا كرب او جت لهآَو طشنماَو ىمار ضقأ نا 0 او اع اع سا ا آ 0
 ميلا نم یر ناک رمتعأ نأ یاو ركب ىلأ نا

 مالعإلا ةمجرتلا ف فيكى نعمو « ضل احم لا لالهإ ةحص نايب هدام ( ةرمعلاو جحلاب ضئاحلا لمت فيك باب ) هلو
 ريغ ثيدحلا نأ معز نم ضارتعا عفدني ريرقتلا اذهبو « ةفصلا اهب داري ىلا ةيفيكلا ال ماهفتسالا ةروصب لاحلاب
 « نيعضوملا ىف  ةجحت » ىلمتسملا ةباور ىف ( جحب لهأ نم ) هلق . لالهإلا ةفض ركذ ابف سيل ذإ « ةمجرتلل بسانم
 ىف ( ىتجح تيضق ىتح ) وق . كم لوخد لبق فرسب ىأ ( تضخ تاق ) هلق . ىاثلا عضوملا ىف ىومحلل اذكو
 ىلاعت هللا ءاش نإ حلا باتك ىف ىنأي ثيدحلا دئاوف ىلع مالكلاو « « ىجح » تقولا ىبأو ةميرك ةياود

 لمف + ىنا مقتسيل ىنلا فرح طاقساب ٠ نوكي نأ » هلماو « خلا ىف انك (۱)



°( 

 ضيحلا باتك  ؟

 هرابدإو ضيا لابقإ باب - ۹

 00000 . 00 Et 0 E 2 ا ةه “و ا ب

 هصفأ نر یح رلحعت ال : لوقتف ةرئصلا هيف فس ركلا اف ةجردلاب هشداع ىلإ ناھي باسل نو

 اڪ .٠ 00 5س a لص مارق ت 5 ا

 ليلا فوج نم حيباصملاب نوعدي ءاسن نأ تباث نب دنر نبا علب و . ةضيحلا نم ٌروطلا تالذ دنر « ءاضيبلا

 ه2 .٠ 7 أ سا سود 7 ا ر

 نمملع تباعو . اذه نعتصي ءاسنلا ناك ام : تلاقف ربطلا ىلإ نرظن

 tl. STE <s AT ق
 رشح ىلأ تنب ةمطاف نأ ةكئاع نع هبا نع ماشه نع نايف انث دح لاق دمحم ن هللا ديع شو - ۰

 1 هك نيا ل 10111 22 ,
 .« ةالصلا ىعدف ةضيللا تابقأ اذإف « ةضيحلاب تسيلو ق رع كلذ » لاقف ا ىنلا تل أف ( ضاختس تناك

 + لمو نيس كا اذإو
 ناكمإ تقو ىف مدلا نم ةعفدلاب فرعي ضيحلا لابقإ نأ ىلع ءانلعلا قفتا ( هرابدإو ضيحلا لابقإ باب ) هلق

 ءاضيبلا ةصقلاب ليقو « افاج هب ىشتح ام جرخي نأ وهو « فوفجلاب فرعي : ليقف هرابدإ ىف اوفلتخاو « ضيحلا

 ريمضلا نم لدي وهو عفرلاب « ءاسن و و « ثنؤملا عمج ةغيصب وه ( نكو ) هلق . هحونس اك فنصملا ليم هيلاو

 هاور دق رثالا اذهو . نملك نم ال ءاسنلا نم عون نم كلذ ناك ىأ « عيونتلل ءاسن ىف ريكتتلاو « ثيغاربلا نولكأ وحن

 E « ءاسنلا ناك د تلاق  ةدئاع ةالوم ةناجرم اممساو هم نع ىندملا ةمقلع ىنأ نب ةمقلع نع ًأظوملا ىف كلام

ب نبا لاق « نوكسلا مث مضلاب جرد عج ميجلاو ءارلا حتفو هلوأ ركب ( ةجردلاب )
 ثيدحلا باععأ هيوري اذك: لاط

 ةنطق نم ةأرملا هب ىشتحت ام هب دارملاو « جرد كونأت هلا : لاقو نوكسلا مث مضلاب أطوملا ىف ربلا دبع نبا هطبضو

 ءار امهنيب ةلمهملا نيسلاو فاكلا مضإ ( فسركلا ) هلو . ال مأ ءىش ضيحلا رثأ نم قب له فرعتل اهريغو

 حتفب ةصقلاو . ةشئاع ىأ ( لوقتف ) هلوق . ةضيحلا مد نم كلام داز ( ةرفصلا هيف ) هلو . نطقلا وه ةنكاس

 ةرفصلا نأ لع ةلالد هيفو < ةرفص ابطلاخي ال ةيقث ءاضيب ةنطقلا جرخت ىح ىأ « ةرونلا ىه ةلمهملا ديدشتو فاقلا

 هيفو . ىلاعت هللا ءاش نإ درفم باب ىف كلذ ىلع مالكلا ىتأيسف اهريغ ىف امأو < ضيح ضيحلا مايأ ىف ةردكلاو

 « قوفجلاب فرعي هنأ ىلا بهذ نم ىلع ضرتعاو « ربطلا ءادتبا اهب نيبتيو ضيحلا ءاهتثال ةمالع ءاضيبلا ةصقلا نأ

 ةمقدي ضيبأ ءام ىهو ةصقلا فالخي « ضيحلا عاطقنا ىلع كلذ لدي الف مالا ءانثأ ىف ةناج جرخت دق ةنطقلا نأب

 هلق < ربطلا دنع هنفرعي نهدنع مولعم مآ وه اذاف هنع ءاسنلا تلأس : كلام لاق « ضيحلا عاطقنا دنع محرلا

 ركب نبأ نب هللا دبع نع رثالا اذه ىور ثدح أطوملا ىف اذكو , انه ةمهبم تعقو اذك ( تباث نب ديز ةئبا غلبو )

وثلك مأو ةرمعو ةئسح تانبلا نم تباث نب ديزل اوركذ دقو < اهنع هتمع نع مزح نب ورمع نب ©0) دمع نإ ىأ
 .م

 . انه ةمهيملا ىه ابن أكف  رمع نب هللا دبع نب ملاس جوز تناكو  موثلكم آل الإ ةياور نهنم ةدحاول رأ لو « نهريغو

 ىلع ليلد اهل هركذ ىف سیلو < ىهتا ةباحصلا ىف اهركذ ربلا دبع نبا نآل : لاق دعس مأ اهبنأ حارشلا ضعب معزو

الإ هريغ دنع الو هدنع ركذ امه تأي مل لب ةصقلا هذه ةبحاص اهنإ لقي ل هنالل ىعدلا
 نحرلا دبع نب ةسينع قيرط نم 

 )١( د يبأ نبا » ةخسن ىف : قالوب ةمبط شماه ىف «



 ثيدحلا ۳۲۰ - ۳۲١ ١

 ديز ةأ ما لوقي ةراتو تباث نب ديز تنب لوقي ةراتف اف برطضي كلذ عم ناكو ‹ هوبذك دقو
 داع امك ا ةايماللو « دعس مأ احل لاقي نم ديز دالوأ ف بسنلاب ةفرعملا لهأ نم

 ES . ازاي هترع امل لیقو « ركب ىفأ ن هللا دبع دج ةمع مزح تنب ةرمع

 مل هلال ةعطقنم اهنع هللا دبع ةءاورف ةتباث تناك ناف « دعب تباث نب ديز تنب نع اهتياور ىف ‹ ىناحصلا هللا دبع

 ىأ ( نوعدب ) هل . لع هللاو موثلك مأ وأ ورمع مأ ىهو ةيقيقحلا هتءع ةدارملا نوكت نأ لمت و « اهكردب

 : سوماقلا بحاص لاقو « اهلك كسانملا ضئاحلا ىضقت باب ه ىف اهلثم مدت دقو «نيعدب » ىنبمشكلا ةياور فو نيلطي

 ربطلا ىلع لدي ام ىلا ىأ ( ربطلا ىلا ) هلت . علاطملا الو قراشملا بحاص كلذ ىلع هبني لو « توعد ىف ةغل تيعد

 وهو عطنتلاو جرحلا ىضتقي كلذ نال نهيلع تباع امو « ةءاحصلا ءاسن ىأ دبعلل « ءاسنلا ناك ام » اهوق ىف ماللاو

 تقو هلال رظن هيفو « لالا فوج وهو ةالصلا تقو ريغ ىف ناك كلذ نوكل ليقو « هريغو لاطب نبا هلاق مومذم

 سيل و نربط نبنأ نيسحيف هري-غ نم صلاخلا ضايبلا هب نيبّدي ال ليللا نوكل بيعلا نوكي نأ لمتح و « ءاشعلا
 وه دائسالا اذه ىف نايفسو « ةضاحتسالا باب ىف مدقت شيبح ىنأ تنب ةمطاف ثيدحو « ربطلا لبق نيلصيف كلذك
 ىروثلا نم عمسي مل ىدنسملا وهو دم نب هللا دبع نآل ةنييع نبا

 م

 » ةالصلا ا ل ىنا e او راج لاقو . ةالصلا يضئ احلا 3 بباب ننس 06

 تلاق اا 5 ا u ۶ 5 كح لاق ماما لاق ليعامسإ ن یسوم اسم معا

 اترا الف الف ل ”ىبنلا عم ضيح کک ا OEE :الص انادحإ یز

 ل الف : تلاق 1 هب

 قازرلا دبع ىورو « كلذ ىلع معلا لهأ عامجإ هريغو رذنملا نبا لقن ( ةالصلا ضئاحلا ىضقت ال باب )ەل

 اوناك مهنأ جراوخلا نم ةفئاط نع ربلا دبع نبا ىكحو ؛ هيلع سانلا عمتجا : لا

 ش بوجولا مدع ىلع عامجالا رقتسا نكل « ةللس مأ هيلع تركنأف هب سمأي ناك هنأ بدنج نب ةرمس نعو « هنوبجوب

 فلؤملا هركذ نييب احصلا نيذه نع قيلعتلا اذه ( ديعس وبأو هلا دبع نب راج لاتو ) هل . هریغو ىرهزلا هلاق اك

 ةصق ىف رباج نع ءاطع نع بيبح قيرط نم ماكحالا باتک ىف هجرخأ ام ىلا هب راشأف رباج ثيدح امأف « ىنعملاب

 امأو « راج نع ريبزلا ىنأ قيرط نم هوحن للو ؛ « ىلصت الو فرات اا نع هيفو جملا ىف ةشئاع ضيح

 : تضاح اذإ سيلأ » هيفو «موصلا ضئاحلا كرت باب و ىف مدقتاا هثدح ىلا هب راش هاف دعس ىبأ ثردح

 قامركلا باجأ ؟ ةقءاطملا هجو اف , عاقيالا مدعل ناثيدحلا ناذهو . ءاضقلا مدعل ةمجرتلا : ليق ناف ؟ ءمصت لو لصت

 ‹ طقف ضيحلا نمز ىف وه امنإ اهعنم نآل « هجتم ريغ وهو « ىبتنا ءاضقو ءادأ قلطم « ةالصلا عدت » هلوق ىف كرتلا نأب

 ,روك ذملا قيلعتلاب الوأ كرتلا ىلع لدتسي نأ دارأ ف:صاا نأ ىل روظي ىذلاو « نيثيدحلا قاس نم كلذ حضو دقو

 هلو لعأ هاو . ةمجرتال قب اطم وه ىذلا لوصوملا ثيدحلل ةمدقملاك قلعملا لعل « ةشئاع ردح ءاضقلا مدع ىلعو

 نوب رسب املا روكذملا دانسالا لاجزو « نيمياتلا ءاقف ىف ةدردعم ىهو « ةيودعلا هللا دبع تذب ىف ( ةذاعم ىنتثدح )

 هجرخأ ةيوارلا ةذاعم ىه اهنأ ةداتق نع هتياور ىف ةبعش نيبو « مامه اهممسأ اذك ( ةشئاعل تلاق ةا ما نأ ) هلق ْ



 ‹ ىضقتأ ىأ هلوأ حتفب : فار هلو . ةذاعم نع هريغو مصاع قيرط نم لسمل اذكو « هقيرط نم ليعامسإلا
 ىو ةرضاحلا ةالصلا 1 ةأرلا قكتأ ىأ ؛ ‹ زمهلاو هلوأ ضب ”ىزحتأ ىوريو « ةيلومفملا ىلع بصنلاب اهتالصو
 هلق ربشأ ىلوالاو « ةيلعافلا ىلع عفرلاب اذه ىلع اهتالصف ؟ ضيحلا نمز ىف ةشئافلا ءاضق ىلا جاتحت الو ةرهاط

 ةدلب اضيأ ءار ةنكاسلا واولا دعبو نيتلمبملا ء ءارلا مضو ءاحلا حتفب ٠ ءارورح ىلا بوسنم ىرورحلا ( ةيرورحأ )

 كين أت فلأ هرخآ ىف ناك ام لك اذكو « ىوارورح اها ةبسنلا : درمل ا لاق « دملاب اهنأ رشالاو « ةفوكلا نم نيليم ىلع
 مهْنم ةقرف لوأ نال ىرورح جراوخلا بهذم دقتعي نمل لاقيو 1 دئاوزلا فذحن ىرورحلا لبق نكلو , ةدودم

 مهني الع قفتملا مهوصأ نم نكل « ةريثك قرف مهو « اهلا ةبسنلاب !ورهتشاف ةروكذملا ةدلبلاب هلع ىلع اوجرخ
 دازو «راكنا ماهفتسا ةذاعم ةشئاع تمهفتسا اذهلو . اقنطم ثيدحلا نم هيلع داز ام درو نآرقلا هيلع لد ام ذخالا

 اهنع ةششئاع تمهفو ‹ تنمتلل ال لعلا بلطل آدرحم الاؤس ىأ « لأسأ ىنكلو ال : تلقف ةذاعم نع مصاع ةياور ىف لسم

 رركشت ةالصلا نأ مايصلاو ةالصلا نيب قرفلا ىف ءاملعلا هركذ ىذلاو « ليلعتلا نود هيلع باوجلا ف ترصتقاف ليل دلا بلط

 ˆ ةالصلاب بطاخت مل اهناب قرفي نأ مايصلاب ةبطاخع ضئاحلا نأب لوقب نملو « مايصلا فالخب جرحلل اهؤاضق بحب مف
 _ : نيهجو لمتحي هب ست مل امنوكب ءاضقلا طاقسإ ىلع لالدتسالا ىف ةشئاع ءافتكا : ديعلا قيقد نبا لاقو « الصأ
 ىف اک ءاضقلاب مالا وهو ضراعملا دجوب ىتح هب كسمتيف ءادالا طاقسإ نم ءاضقلا طاقسإ تنخأ انآ امهدحأ

 ثيحو ؛ مي هدنع نہنم ضيحلا رركنل محلا اذه نايب ىلا ةيعاد ةجاحلا نأ - برقأ وهو لات  امهنام < موصلا

 ٠ سم دنع ةذاعم نع مصاع ةياور ىف اک موصلا ءاضقب سالا كاذب نرتقا دقو ايس ال ؛ بوجولا مدع ىلع لد نيبي م

 ملف د رخآ هجو نم ليعامسالا دنعو ؛ كشلاب ةياورلا هذه ىفاذك ( هلعفن الف : تلاق وأ « هب انمأي الف ) هلق
 مدع نال « هب سؤ لف املوقب لالدتسالا نم حضوأ ىضقن نكن مف اهلوقب لالدتسالاو « هب مؤ ملو ىضقن نكن
 بوسجو ىلع ماعلا ليلدلاب ءافتكالا لاتحال « بوجولا مدع ىلع هب لالدتسالا ىف عزاني دق انه ءاضقلاب سالا
 لعأ هللاو . ءاضقلا

 ايام ىف نهو لالا مم مونلا بيسإب - ١
 0 ےس 7 ل اا 35097 . 1 ا 0 3 ت 017

 ةتنا دح لاس ىبأ ةنبا بنيز نع هس ىفأ نع ی نع نابيش ان دح لاق 0 — ۲

 « اهتسيلف ىتضيح بايث تذخأف اهنم جرف “تالسناف « ليما ىف لكي ىلا مم اأو ”تضح : تلاق ةلاس مآ نأ

 يللا نأ ىتتكدحو : تلاق . ةليجتا ىف نم یلخدأف یناعدف . م e كولا لوسر ىل لاق

 ةيانجلا نم دحاو ءانإ نم ي م ىبنلاو e ١ اص وهو القي ناك م

 نم باب ١» ىف كلذ ىلع مالكدلا مدقت « EER داز ( ضئاملا عم مونلا باب ) هلق
 « ةماس مأ تنب بنيز لوقم وه ( ىنتثدحو تااق ) هلق . ريثك ىنأ نبا وه روكذملا 00

 ( تنكو) هلو. مايصلا باتك ىف كلذ ىلع مالكا ىتأبسو « هبل س ىنلا جوز ةملس م أ ابمأ , ىنتثدح ه لعافو

 لسغلا باك ىف هدئاوف ىلع مالكلا مدقت دقو ؛ ايلبقي ناكل ىلا نأ ىو هلق ىذلا ثيدحلا ةلج ىلع فوطعم



 ةفر ٣۲٤ ۳۲۴ ثيدحلا

 ربطلا بای یوی ضیملا بای دخن | نم صاب - ٢
 مآ نع َةَلَس ىلأ ةنبا بنيز نع ةملس ىلأ نع ىح نع ماثه انت دح لاق ةلاضف "نب ذاعُم اشر - ۴ م ٠ ل تصل او ١ 2 ت 4

 : لاقف « ىتضيح باي ْتْدَحَأف ”تلكتناف "تضج تليف ىف جام ال بلا مم انأ ايب : تلاق هَل 0 e - 6-0 1 ل ل 27
 را 5 و ۶

 ةليجللا ىف هعم تضاف یناعدف . مف : تاقف ؟ تن أ

 ءار نقلا ناار نقاب .«دعأ نيدو: يننكلا اود قو ( ا باق دلتا نم با )لک

 i رو ت ۶ ر 11 5 1

 ىلصملا نل زمي و « نيدسلا ةوعدو نيديملا ضْاحلا دوهش بسا - ۲۳
2 ١ 

 منم انك : تلاق صفح نع بوي نع باعولا دبع انربخأ لاق  مالس "نبا وه  دمم شرم - 4
 اهتخأ جوز ناكو - اهتخأ نع ت دخ فل ىنب رصف "تلرنف ةأرما تمد ؛ نيديملا ىف نج رخ نأ انقتإوَع

 «'ىضرملا ىلع موقتو « ىملكسلا وادا انك تلاق - ترم ىف همم ىتخأ تناكو « ةرشع یت ا ینلا عم ازغ
 77 ه هر ا م اع م 8 2 ١ e ع 5 000 8

  e0رص 5 0 نيا ٠ را 2. ع كغ 5 .٠

 جلبامها  من ىبأب : تلاق ؟ هرب بلا ,تمعتأ : اهتلأس طع أ تدق الف . « نيدلسلا ةّوعّو ريكا دَيْشَنلو
0 

 و 5 5 2 رع“ رف 0 07 5 5 ر ت

 ىباب » تلاق الإ مارك ذت ال تناكو «  تاود قتاوعلا وا رودحلا تاوذو قئاوعلا جرح » لوقي هتممس

 ے2 و 2 ر ر رھ ے2 3
 تاقف : ةصقد» تالاق . € ىلصلا لا لزتعيو 3 نينمؤملا ةوعدو ريما ندېشیلو 4 ضيحلاو - رودخلا

 » ؟ اذكو اذكو ةفرع دهشت سيلا : تلاقف ؟ « ضيحلا
 ]10۲ ۹۸۱ ۹۸۰ ‹ £۷ قالا ‹ ۴۵۱ : ىف فارطأ ۴۲٤ ثيدحلا ]
 « ىلمملا نهازتعاو , ركاسع نبا ةباور فو ( نلزتعيو نيملسملا ةوعدو نيديعلا ضأ احلا دوهش باب ) هلق

 انثدح ) ےل . دعب ركذيس اک ضيحلا نلزتعيو ريدقتلاو فذح هيف وأ « سنج مسا ضئاحلا نأ ىلا رظنلاب عمجلاو

 ىه وأ ل جوا تقحتسا وأ « تبرات وأ للا تغلب نم ىهو قناع عمج قتاوعلا ) اقتاوع ) هل . ىقثلا وه

 امل جورخلا نم قتاوعلا نوعنمي اوناك مهن أكو « ةمدخلل جورخلا ىف ناهتمالا نع تقتع ىتلا وأ « ابلهأ ىلع ةعركلا
 نمز ق هلع ناك ام ىلع محلا نارمتسا تأر لب كلذ ةباحصلا ظحالت لو ‹ داسفلا نم لوالا رصعلا دعب ثدح

 نب ةحلط ىلا بوسنم وهو ةرصبل اب ناك فلخ ىنب رصقو . اهتيمسن ىلع فقأ مل ( ةأرما تمدقف ) هلق ٠ هِي ىنلا

 ىه لبق ( اهتخأ نع تثدخ ) هلق . ناتس# ةرمإ ىلو دقو تاحلطلا ةحلطب فورعملا ىعازخلا فلخ نب هللا دبع

 . اضيأ ابجوز ةيمسن ىلع فقن لف ةيطع مأ نوكتت نأ ريدقت ىلعو ؛ قامركلا ىثم هيلعو اهريغ ليقو « ةيطع مآ
 هلق . ىتخأ تناكو ةأرملا تلاق هريدقت فذح هيف ( ىتخأ تناكو ) هلق ٠ «ةوزغ » ليصالا داذ (ةرشع ىتنث ) هلق



  CEم 5
 لبق ( امبابلج نم ) هلق . حرج ىأ ميلك عج : ماللا نوكسو فاكلا حتفب ىملكلاو « تخالا ىأ ( تلاق )

 اذهو « الع ىذلا بوثلا سيل ىف امم |مكرشت دارملا ليقو . هيلا جاتحت الام اهب ايث نم اهريعت ىأ « سنجلا هب دارملا

يتدحومي و ماللا نوكسو مبجلا ركي وهو  بابلجلا ريسفت لع ىنني
 وأ راخلا وأ ةعلقملا وه : ليق  فلأ امبنيب ن

 . صيمقلا ليقو « ةءالملا ليقو ‹ ةفحلملا ليقو « رازإلا ليقو « ءادرلا نود نوكي عساولا بوثلا ليقو « هنم ضرعأ

 مآ ىأ ( تناكو ) هلق . ةيطع مأ ةباورل ةقفاوم ىهو «نينمؤملا د ىنييمشكلا ةءاور ىف ( نييلملا ةوعدو) هلق

ه ىأ ( ناب : تلاق الإ ) هي ىنلا ىأ ( هركذت ال ) ةيطع
 ةن تحت ءايب ىبب سودبع ةءاور ىفو « یاب ىدفم و

 هنأكاهدعب ام حتف نكل _ سوديعكءاب ةزمهلا بلق عم ةيناثلا ةدحوملا حتفب ليصاللو « نيعضوملا ىف ةرمحلا لدي

 كلام نبا ركذ دقو ؛ اضيأ ةيناثلا حتف نكمل لصآلاك اضيأ ليصألا نع لقنو « ادحاو لامعتسالا : م هلعج

 كيدفأ هل تاق اذا ىصلا تأبأب لاقي « وه ىبأب هلصأ أبأب هلوق : ريثالا نبا لاقو « حيضوتلا دهاوش ىف ةعبرألا هذه

 اهرسكي ردخ عمج ةلمبملا لادلاو ةمجعملا ءاخلا ضب ( رودخلا تاوذو) هلو . ءاتليو » ىف اک افلأ ءايلا اوبلقف ىبأب

 وأ رودخلا تاوذو قت وعلا » ةركو ليصاللو « هءارو ركبلا دعقت تيبلا ةيحان ىف نوكي رتس وهو « لادلا نوكسو

 ( لصملا ضيحلا لرتعيو) هلق . ىرجو صوصخو مودع ركبلاو قئاعلا نيبو < كشلا ىلع « رودخلا تاوذ قتاوعلا

صملا ضيحلا نلوتعيو و ةياور ىفو « سالا ىم ربخ وه مالل شب
 رو لح . ثيغاربلا قولك | وحن وهو « ىل

: لاقف قامركلا برغأو < هلوخد نم ضيحلا عنتميف دجسم سيا ىلصملا نال بدنلا ىلع روكذملا مالا
 لازتعالا 

 ةكحلا : رينملا نبا لاقو « هبوجو مدع بيوصت ىوونلا نع لقت هنوك عم « بودنم دوبشلاو جورخلاو « بجاو

 هلق ٠ كلذ بانتجا نمل بحتساف . لاحلاب ةنابتسا دابظإ تايلصملا عم نيلصي ال نهو نيفوقو ىف نأ نهلازتعا ىف

تلاقف ) كلذ نم بجعتت امنأك« ةدودم ةزمهب ( ضيحلآ : تلقف )
 ‹ ضيحلا ىأ ( دہشت سيلأ ) : ةيطع مأ ىأ ( 

 نأ هيفو . امهريغو ىنمو ةفلدرمو ىأ ( اذكو اذكو ) هلوق . « ندبشي سيلأ » ليصاللو « تسيل ١ ىنيمشكلاو

 ريغب ةأرملا جورخ عاما هيفو « دجاسملا ىوس ركذلاو معلا سلاجك ريخلا نطاوم الو هللا ركذ رجب ال ضئاحلا

 : ىلاعت هللا ءاش نإ نيديعلا باتكىف هؤافيتسا ىقأيس ام كلذ ريغو < تالج

 7 8 1 * .٠ 5 8 و - ° 8

 ني نكس امف لجلاو ضيا ىف هاسنلا دص امو < ضّيح ثالث روش ىف تّضاح اذإ

 0 ا ET ت و مر 1 1 2

ام نمتكي نأ نه لح الو )ل ىلاعت هللا لوقا «ضيحلا
 : حيرشو ىلع نع و و 4 نيماحرأ ىف هللا قلخ 

 2 2 ه م و معو 25 2 00 1 دلو 1

م 0 تءاح داما كك
 اهؤارقا 5 باع لاقو .٠ تفدص رست لق 5 الو تضاخ م | و ىصري ن الها ةناطب ن

 بيلا - ؟:

 نا كأس : هيبأ نع رمتعم لاقو . ع چ ىلإ موي ضيا : ءاطَع لاقو . مدا ربا لاق هو . تناك ام

 كالذي لعأ هاسنلا : لاق ؟ مايأ ةسمخم اهم رو دس مدلا ىر ةأر نع بريس

يح ثالث رہش ىف تضاح اذإ باب ) هلق
يدشتو هلوأ مضي ( قكدصي امو ) هل . يح جدال حج ( ض

 د

 ىلإ ريشي ( ىلاعت هللا لوقل ) هلق : قدصت مل نک مل اذاف ىأ ( ضيحلا نم نك امف ) هلوق ٠ ةحوتفملا لادلا

 نهماحرأ ىف هللا قلخ ام دارملا نأ انغلب : لاق ىرهزلا نع حيعع دانساب ىربطلا ىور دقو < ةروكذملا ةيآلا ريسفت



 e} مالو 79 ع ثیدحلا

 اضيأ ىورو . هل تناكاذإ ةعجرلا جوزلا كلم الو ةدعلا ىضقنتل كلذ نمتكي نأ نمل لع الف ؛ ضيحلا وأ للا

 < ابلح کت نأ الماح تناك نإ الو« اهضيح متكت نأ اضئاح تناك نإ اه لحب ال , لات رمع نبا نع نسح دانساب

 ةقياطمو . لبحلا ىف اذكو « ضئاح ىهو ضئاحت تسل الو < ضاع تسيل و ضئاح ىلإ لوقت ال » دهاج نعو

 ركذيو ) هلق ٠ ةدئاف هل نكي مل هيف قدصت مل ولف « رابظالا اهيلع بحب املأ ىلع ةلاد ةبآلا نأ ةبج نم ةيآلل ةمجرتلا

 هعمس هنإ لقي ملو « ىلع نم ىعشلا عام ىف ددرتلل هب مرحي مل امتإو « تاقث هلاجرو أيس اک ىرادلا هلصو ( ىلع نع

 نم ةنيب ) هلق . نونلا سكب « تءاج ةأرما نإ , ةيركةءاور ىف ( تءاج نا ) ھلو . الوصوم نوكيف حرش نم

 نأ ىرن ايف وه امن إو  عقو كلذ نأ ءاسنلا دهشي نأ دارملا سيل : ىضاقلا ليعامسإ لاق ٠ اهصاوخ ىأ ( اله ةناطب

 نب ىلعي انربخأ د ىرادلا لاق « ليوأتلا اذه عفدي ةصقلا قايسو : تلق . نمئاسن ىف ناك دقو نوكي اذه نأ ندبشي

 تضح : تلاقف اهقلط اهجوز مصاخت ىلع ىلا ةأ رمآ تءاج لات ىعشلا وه ماع نع دلاخ بأ نب ليعامسا اندح ديبع

 : لاق . اههندب ضقا : لاق ؟ انيه تنأو نينمؤملا ريمأ اي : لاق . امهنيب ضقا : خيرشل ىلع لاقف ء ضيح ثالث ىبش ىف

 اهل زاج ىلصتو ءرق لك دنع ربطت ضيح ثالث تضاح اهنأ معز هتئامأو هنيد ىضرب نم ابلهأ ةناطب نم تءاج نإ

 عقو كلذ نأب ندبشي نأ دارملا نأ ىف رهاظ اذبف . تنسحأ مورلا ناساب نولاقو لاق « نولاق : ىلع لاق . الف الإو

 « قالطلا لبق اهتداع كلذ ىف ربعي هنإ ءاطع لاق اذدكو « هبهذم ةقفاوم ىلا ةصقلا هذه در ليعامسا دارأ امو « اهنم

 ىف تعدا ولف « قالطلا لبق ىأ ( تناكام ) ةدعلا نامز ىف ىأ ءرق عمج دملاب وهو ( اهؤارقأ ) هلوقب ةراشالا هيلاو

 ( مهاربإ لاق هو ) هلو . ءاطع نع حرج نبا نع قازرلا دبع هلصو رثألا اذهو . لبقي مل اهلبق ام فلاخي ام ةدعلا

 ىدادلا یورو « هوت ميهاربإ نع رشعم نأ نع اضيأ قازرلا دبع هلصوو « ءاطع لات ام لاق ىأ , ىعخنلا ىنعي

 ؛ حرش رثأ وحن ركذف « ضيح ثالث ةليل نيعبرأ وأ رمش ىف ةأرملا تضاح اذإ و لاق مها رب] ىلا حيمص دانساب اضيأ

 « ريخأتو دقت ةخسنلا ف وأ « حرش رثأ ىلع دوعي « هو » ىراخبلا لوق ىف ريمضلا نوكي نأ لمتحيف اذه ىلعو

 س ضيحلا ىمقأ » لاق حح دانساب اضيأ ىرادلا هلصو ( حلا ءاطع لاتو ) هلو . نالوق ةلأسملا ىف مهاربال وأ

 . « ةرشع سخ ضيحلا رثكأو موب ضيحلا تقو ذآ ظفلب قظفزادلا" اورو: موب ضيحلا قدأو « ةرشع

 رمتعم نع ىسيع نب دمع نع اضيأ ىرادلا هلصو رثآلا اذهو . ىعيتلا ناياس نبا ىنعي ( رمتعم لاقو ) هلق

 نع ىبأ ىنربخأ لاق ةورع نب مائه تعم لاق ةءاسأ وبأ انثدح لاق ءاجر ىبأ نب ددحأ شرو - مه

 . ال » لاقف ؟ ةالصلا عفا « ”ربطأ الف ضاحتسأ ىنإ : تلاق هيلي < ىلا تآأس شيب ىبأ تنب ةمطاف نأ ةشئاع

 « لَضو ىليتغا م «اهيف َنيضيحت تنك ىتلا مايألا َرْدَك ةالصلا ىد نكسلو . قرع كلذ نإ

 بسذلا قئح وهو « ديلولا اأ ىنكي ىورهلا بو نب هللا دبع نب دمحأ وه ( ءاجر ىبأ نب دحأ انثدح ) هلق

 ردق د هلوق نم ةمجرتلل ثر دلا ةيسائمو « ةضاحتسالا باب ف تمدقت شح ىأ تأب ةمطاف ةصقو < بهذملا ال

 فلتخاو . صاخثالا فالتخاب فلت كلذو « اهتداع ىلا هدرو اهتنامأ ىلا كلذ لكوف « امف نيضيحت تنك ىلا مايالا

 : ةفينح وبأ لاقو < اموي رشع ةسمخ هك أ نأ ىلع اوةفتا مهنأ ىدوادلا لقن و « ربطلا لقأو ضيحلا لقأ ىف ءاللعلا

 ةع ىف ىضقنت : هابحاص لاقو « اموي نوتس هدنع ةدعلا هب ىضقنت ام لقأف . اعم ضيحلا لقأو ربطلا لقأ عمتمجب ال

 ىرابلا حف # ١ ج ه٤ م
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 وهو « ضيحلا ءرقلاب دارملا نأو اموب رشع ةسمخ ربطلا لقأ نأو مايأ ةثالث ضيحلا لقأ نأ ىلع ءانب اموي نيئالثو
 نينئا ىف هدنع ىضقنتف ةليلو موي ضيحلا لقأو « اموب رشع ةسمخ هلقأو ربطلا ءرقلا : ىعفاشلا لاو « ىدوثلا لوق
 لديو « رسكلا ءاغلإ ىلع امف ربشلا ركذ لمح اذإ ةمدقتملا خيرشو ىلع ةصقل قفاوم وهو « نيتظحلو اموي نيثالثو
 امو نيثالثو ةسمخ وأ رش ىف تضاح » ظفلب امف ليعاما نع مشه ةياور هيلع

 نطيل مآ ريغ ىف ةردكلاو ةرفطلا باپ - ٥

 ارش الا انك: تلاق يطع ”مأ نع دمت نع بويا نع ”ليعاعسإ انَندح لاق ديعس نب بیت اشو - 5
 عيش ةرفّصلاو ةردكلا

 اهوق ىف مدقتملا ةشئاع ثيدح نيب عا ىلإ كلذب ريشي ( ضيحلا مايأ ريغ ىف ةردكلاو ةرفصلا باب ) هلق
 ةرفصلا تأر اذإ ام ىلع لوم كلذ نأب بابلا اذه ىف روكذملا ةيطع مأ ثيدح نيبو « ٠ ءاضيبلا ةصقلا نيرت ىح د
 « نيريس نبا وه ( دمع نع بوبأ ) هلو ٠ ةيطع مأ هتلاق ام ىلعف اهزيغ ىف امأو ٠ ضيحلا مايأ ىف هردكلا وأ
 نع نيريس تنب ةصفح نع بوبأ نع دلاخ نب بيهو هاورو : بوبأ نع ةيلع نبا وهو ليعامسا هاور اذكو
 حيحصت نم ىراخبلا هيلا بهذ امو . بيهو ةياود حجد هنأ لمهذلا نع لقنو ٠ هجام نبا هجرخأ ةيطع مأ
 هعمس بويأ نأ نكميو « هريغ نم بوبأ ثيدحل ظفحأ ليعامسا نآلو < هل رمعم ةقفاوا حجرأ ليعامسا ةياود
 وهو <« عفرلا مح ثيدحلا ىطعي اذ و ‹« كلذب هملع عم ل ىنلا نمز ىف ىأ ) دم ال انک ) هلق ٠ امهنم

 اذهو < وب یت SS ىف دعت ةغيصلا هذه لم ٠ نأ ىلا ىراخي ]| نم ريصم

 . رارفصا هولعي ديدصلاكةأرملا هارت ىذلا ءاملا ىأ ( ةرفصلاو ةردكلا ) هلق . بيطخلا افالخ هريغو احلا مزج
 ةردكلا دمن ال انك ٠ ةيطع مأ نع ةصفح نع ةداتق قيرط نم دواد بالو « ضيخلا نم ىأ ( ائيش ) هلق
 لعآ هللاو . ىراخبلا هب مجرت امل قفاوم وهو « ايش ربطلا دعب ةرفصلاو

 ا نعاس ج8
 رع نع باهش نا نع بذ یا نا لا هم ا رح لاق رنا نب عارب ١ انشر - ۷

 اهرمأف تاد نع هلي للا لوسر تلأسف نينس عم تطيح ةي مأ ن أ للا جوز ةشئاع نع ةر نعو

 ةالص لکل تناكسف 4« ق 7 اده » لاق لف ا

 نعد ) هلو ٠ ةضاحتسالا باب ىف هنايب مدقت دقو « ءأرلا ناكسإو نيملا رسكب ( ةضاحتسالا قرع باب ) هلق

 ةياور نم راصف واولا فذح ركاسع ناو تقولا ىنأ ةباور ىفو « رثكألا اذک «ةشئاع نع امثالك ىنعي ) ةر

 طظوفحلاو ؟ نعم نع ماس نب فلخ نع هب عبدحب قوصلا نس لا نب دجأ نأ ليعامسالا ركذ اذكو « ةريع نع ةورع

 نم هريغو ليعامسالا ةر اذككو ¢ ةشلاع نع امها الك هع ر ةورع نيخيش نع هاور ىرهولا ناو واولا تابئإ

 امهالك ىعازوالا قيرط نم دواد وبأو « ثراحلا نب ورمع قيرط نم لسم هجرخأ اذكو < بئذ ىنأ نبأ نع قرط



 ¥ موو ثيدحلا

 قيرط نم اضيأ لسمو « هدحو ةورع نع ىرهزلا نع ثيللا قيرط نم اضيأ لسم هجرخأو « امنع ىرهزلا نع
 نم حمس وه : ىنطقرادلا لاق « اهدحو ةرمع نع ىرهزلا نع امعالك سنوي قيرط نم دواد وبأو ؛ دعس نب مهار

 هو « نينمؤملا مأ بنيز تخأ شحج تنب ىه ( ةبيبح مأ نأ ) علو . اعيمج ةرمعو ةورع نع ىرهزلا ةياود
 « ىنطقرادلا هحجزو ىنرحلا هعبتو ىدقاولا هلات ءاه ريغب بيبح مأ اهتينكو ةبيبح امسا ليق دقو « اهتينكب ةروهشم
 نم لسم دنع تبث اک فوع نب نمحرلا دبع جوز تناكو « .احلا تابثاب ةبيبح مأ ةحيحصلا تاباورلا ىف روبشملاو

 تب بنيز نأ ةللس ىنأ تنب بنز نع هيب أ نع ةورع نب ماشه نع « ًاطوملا ف عقوو ثراملا نب ورمع ةياور

 نأو باوص لب ليقو ٠ مو وه ليقف « ثيدحلا < E و سا

 اهمسا ناك امتإو « ىلصالا اهمسا نكي مل هناف بنيز نينمؤملا مأ اهتخأ مسا نوك امأو « ةبيبح مآ اهتينكو بنيز اهمسا

 اهامس مقلع هلعلف ب ىنلا اهجوزت نأ دعب ناك اهمسا رييغت نأ یاد لوزنلا بابسأ فو« لب ىنلا هريغف ة ةر

 ملا نوكسو ةلمبملا حتافب ةنح اهمسا ىرخأ ت تعا اف و لآ ون اذ کن م تينغ ابخأ رك اهتخأ ماب
 بنيز شحج تانب نم لک مسا نأ معزف ةي ةيكلل املا ضعب فدعتو « مدةت ا تاضاحتسملا ىدحإ ىهو نون اهدعب

 ليادب تاي لو « اهيقلب ترهتشاف ةنح امأو « اهتينكب ترهتشاف ةبيبح مأ امأو « ابماب ترهتشاف نينمؤملا م لاق

 نع هدنسم ىف ىبلايطلا دواد وبأ ىور دقف « بنيز ةبيبح مأ ةيمسقب أطوملا درفني ملو . بقل ةنمح ناب هاوعد ىلع

 ( نینس عبس تضيحتسا ) هلو . همجوت مدقت دقو « شحج تنب بنيز نا » لاقف بابلا ثيدح بئذ ىلأ نبا
 اه مآب مل هيلي هلال ءضيح كلذ نأ ةناظ اهتكرت اذإ ةالصلا ءاضق ةضاحتسملا نع هطاقسا ىف مساقلا نبال ةجح هيف ليق
 له رظنلا عطق عم اهتضاحتسا ةدم نايب « نيس عبس » اهلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيو « ةدملا لوط عم ةداعالاب

 « ىلصتو » ليعامسالا داز ( لستفن نأ اهمأف ) يلق . ركذ امل ةجح هيف نوكي الف ال وأ لاؤسلا لبق املك ةدملا تناك
 تناك اذهلف ةنيرقب اهنم كلذ بلط تمبف اهلعلف « راركتلا ىلع لدي الف قلطم لاستغالاب آلا اذهو « هوحن لسملو

 « اعوطت ةالص لكل لستغت تناك امنإو« لم لستفت نأ مب اهرمأ امل : ىعفاشلا لاقو « ةالض لكس لستغن

BEEN,هنكل و « ةالص لكل لستغت نأ اهرمأ متلي هنأ باشقا کب  

 بحي نكل « ةريحتملا الإ « ةالص لكل لسفلا ةضاحشمملا لع بال اولاق روبملا بهذ اذه ىلاو . ىه هتلعف ءیش

 ا نأ هلي اه ماف تضيحتسا ةبيبح مأ نا د ةمركع قيرط نم دواد وبأ هاور ام هديؤيو . ءوضولا الع

 ىلع « قرع اذه , اهل هلوقب ىلبملا لدتساو . « تلصو تأضوت كلذ نم اًئيش تأر اذاف « ىلصتو لستغت مث اهئارقأ

 ةياور نم دواد نأ دنع عقو ام امأو . السغ بجوي ال قرسعلا مد نآل ةالص لكل لسفلا اهياع بجوي مل هنأ

 هذه ىف ظافحلا نعط دقف <« ةالص لكل لسغلاب اهمماف ١ ثيدحلا اذه ىف ىرهزلا نع قحتإ نباو ريك نب نايلس
 .ء اهركذي مل ىرهزلا نأب لسم دنع مدقت اک ثيللا حرص دقو « اهوركذي مل ىرهزلا باععأ نم تابثآلا نآل ةدايزلا

 نأ اهرمأف » ةصقلا هذه ىف ةبلس ىبأ تذب بئيز نع ةماس ىنأ نع ريثك ىنأ نب ىح قيرط نم دواد وبأ ىور نكل
 ىلع ىباطحلا هلح دقو « ةمركع ةءاودو هذه « 'نيتياورلا نيب اعمج بدنلا ىلع سالا لمحيف « ةالص لك دنع لسقغت
 كارع قيرط نم مسملو « اهئارقأ مايأ رظننت نأ اهرمأ هنأ ةمركعةياور نم مدقت امل رظن هيفو « ةريحتم تناكاجنأ
 قيرط نم هريغو دواد ىنالو 8 كتضيح كسحت تناك ام ردق ىثكما اهل لاقف » ةصقلا هذه ىف ةورع نع كلام نأ



۴۸ 1: 

 شيلا باک |

 ؛ ىرهزلا ثيدح ىف ةدايزلا هذه دواد وبأ ركتتسا نكل « هوحن بابلا ثيدح ىف ىرهزلا نع ةنييع ناو ىعازوألا

 اهباصأ ىذلا مدلا نم ىأ « ةالص لكل لستفت نأ اهرماف.» هلوق نأب ةزيم ريغ تناك اه'أ معز نم ضعب باجأو

 تنب ةمطاف ثيدحب خوسنم ةبيبح مأ ثيدح : ىواحطلا لاقو « ةالصلا ةص ىف ط رش ىهو ةساجنلا ةلازإ نم هلال

 مأ ثيدح ىف سالا لمحت نيثيدحلا نيب عسمجاو « لسغلا ال ةالص لك ءوضولاب مالا هيف نال ىأ « شيبح ىبأ

 لعآ هللاو . ىلوأ بدنلا ىلع ةبيبح

 ةضافإلا دعب ضيح ةأرلا ساپ -

 9 ےس نع مزح نب هرم نب دمع نب ركب ىلأ ین هلل دبع نع ثللام انربخأ سوب نب هللا دبع شو - ٢۸

 0# 0 2ع ل 2

لوس : مقلي وما لوسرل. تلاق امن أ هي ىلا جوز ةشئاع نع نحرا دبع تنب ةرمع نع هيبأ
 هيفص نإ هللا 

3 ۱ 

 يكد
 س 2 اے 27 0 هَ ك 5 ف

o ىجر خاف : لاق . يلب : اولاقق ؟ نكسعم تفاط نكت ملأ ءان اهلعل : هِي هللا لوسر لاق . تضاح دق بح تب 

 ها

 : لاق سابع نبا نع هيبأ نع سوط نب هللا دبع نع بیو انئدح لاق دا "نب لم اشو - ۹

 تضاخ اذإ رئت نأ مفاعل 0

 [ ١1506 1۷6: ىف ءافرط ۹ ثيدحلا ]

 هلل هللا لوز نا رفق 1 لوقي هتموت من «ةرفنت ال اهنإ هرمأ لَو ىف لوق رع نبا ناكو ۴۰

 نم نشر
 [ ١7953 : ىف هفرط _ ۴۴۰ ثيدحلا ]

 ( نحرلا دبع تنب ةرمع نع) وق . ال مآ عادولا فاوط نم عنم له ىأ ( ةضافالا دعب ضعت ةأرملا باب ) هلق

 قسن ىف نيعباتلا نم ةئالث هيفو « ن وين دم ىراخبلا خيش ىوس  دانسالا اذهو « هلبق ىذلا دانسالا ىف ةروكذملا ىه

 نم نهعم نمو ءاسنلا ىأ ( ل اولاق ) هلق ٠ تلي ىنلا جوز ىأ ( ةيفص نإ ) هلق ٠ ةشئاعو كلام نيب نم مو

 نكن م » هلوق ىو « ةبيغلا نع لودعلا باب نم.ةيفصل اباطخ دارفإلاب كالل اذك ( ىجرخاف ) هلق . مراحم ا

 « نجرخاف » ىييمشكلاو ىلمتسلل و « كعم جرخت ىهف ىجرخاف ىأ « ةشئاعل باطخ وه وأ « باطلا ىلا « تفاط

 هيف هلوقو . ىلاعت هلا ءاش نإ جملا باتك ىف هدعب یذلاو ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ىتأيسو ٠ قايسلا قفو ىلع وهو

 بحي هنأب في رمع نبا ناكو « لوقي هتم مث » هلوق اذكو « سابع نا ال سواط لوقم وه « رع نا نكد

 وأ « هيلا راصف هكرت ىف نمل لَو ىنلا نع ةصخرلا هتفاب مث « عادولا فاوط لجأ نم ربطت نأ ىلا رخأتت نأ ماع

 فوطت ال ضئاحلا نأ ىلع ليلد هيفو . هركذتف كلذ ىس ناك

 ها الا تأر اذإ بسا - ۲۸

 ٠ مظعأ ةالصلا « تص اذإ 1 ا و عامو ا ل سابع نا لاق

قلم يتلا لاق : تاق ةشئاع نع ةورُع نع ماشو انّ لاغ ریز نع سنوي نب دا و - ٣٣
 



 4 ممم ثيدحلا

 «ىلصو ملا كنع ىلسغاف تبدأ اذإو « ةالصلا ىعدف ةضيللا تابقأ اذإ »

 أرهط ةضاحتسالا نمز ىمسف « ضيحلا مد نم قرعلا مد |4 زم ىأ ( رهطلا ةضاحت ملا تأر اذإ باب ) هلق

 سابع نبا لاق) هلق . قايسلل قفوأ لوالاو < مدلا عاطقنا هب ديرب نأ لمحو ء ضيحلا نمز ىلا ةبسنلاب كلذكهنآل

 قياعتلاو . ىلصتو لدتغت اهئاف مد اهدواع مث ةعاس ربطلا تأر اذإ هانعم : ىدوادلا لاف ( ةعاس ولو ىلصنو لسقغت

 امأ : لاف ةضاحتسملا نع هلأس هنا » سابع نبا نع نيريس نب سنأ قيرط نم ىرادلاو ةبيش ىنأ نبا هلصو روكذملا

 الوأ روكذملا لاتحالل قفاوم اذهو « ىلصتو لستغتلف ةعاس ولو رطلا تأر اذإو « ىلصت الف ىارحبلا مدلا تأر ام

 قازرلا دبع هلصو اضيأ سابع نبا نع رخآ رثأ اذه ( 0 اهتأيو) هلق . ضيحلا مد وه قارحبلا مدلا نال

 لاق ةمركع نع رخآ هجو نم دواد ا ساپال ةه الا لاق ةيركع قرط نم ةريغو

 ( تلص اذا ) هلق . اهنم همم ةمركع ناک نإ حيحص ثيدح وهو « اهاشغي امج وز ناكو ضاحتست ةييبح مأ تناك و

 ىراخبلا نم ثح اذه نأ رهاظلاو « عاملا نم ىأ « مظعأ ةالصلا , هلوقو « مدقم هؤازج وأ ءازج لا فوذحم طرش

 هبقع اذهو « عاملا رمأ نم مظعأ ةالصلا سأ نال ىلوأ ءطولا زاوجل ةالصلا تزاج اذإ ىأ «ةمزالملا نايب هب دارأ

 ىف هثحابم تمدقت دقو « ةالصلاب ةضاحتسملا مآب حرصملا شيبح ىلأ تنب ةمطاف ةصق نم رصتخلا ةشئاع ثددح

 داشأ و6 اما ةققرط خف جرختسملا ىف يعل وب أ هجرخأ دقو « ةيواعم نبا وه انه روكذملا ريهزو « ةضاحتسالا باب

 ىرهزلاو مكحلاو ىعخنلا ميهارب] نع رذنملا نبا هلقن دقو  ةضاحتسملا ءهطو حنم نم ىلع درلا ىلا ركذ اب ىراخبلا

 نبا مالك ةيقب نم « مظعأ ةالصلا د هلوق نأ حارشلا ضعب رکذو . هيف رهاظ زاوجلا ىلع هب لدتسا امو < ممريغو

 سطفالا ملاس قيرط نم ىرادلاو قازرلا دبع ىور مع ‹ هيف وه سيل و « ةبيش ىلأ نبا جي رحت ىلا هازعو « سايع

 « عاجلا نم مظعأ ةالصلا د لاق ؟ عماجتأ هضاحتسملا نع ريبج نب ديعس لأس هنأ
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 اهتخسو ءاسفنلا ىلع ةالملا ساب - ٩

 0 د

 رب ا نک نع ةديررب. نا ن 0 علا نيدح نع ةبعش انريخأ لاق باب شان ريخأ لاق ر ىبأ نب دحأ اشو -

 اهطَسو ماقف ا ی وتلا الع ىلصف ن ا ىف تنام ًةأرما نأ بد ن ةرمم

 [ ۱۳۴۲ < ۱۴۴۱ : ىف ہافرط _ ۴۴۲ ثيدحلا ]

 ةلمهملاب هنأ مدقت (حيرس ىبأ نب دحأ انثدح) يلق . اهيلع ةالصلا ةنس ىأ (اهتتسو ءاسفنلا ىلع ةالصلا باب) هلق
 مآ ىف (ةأما نأ ) هلق . هدج ىلا بسن هنأكف جرس بأ نب رمع نبا وه دمحأ نإ ليقو « حابصلا همساو « يجللو
 0 ةيراصنأ !هنأ ةباحصلا ىف يعن وأ ركذو ٠ لعمل ا نيسح نع ثراولا دبع قيرط نم هتياور ىف لسم اهامس بعك

 ' ليق : : ىميتلا نبا لاق « ةره ىف ةأرما تبذع د هلوق ريظف وهو « لخلا عي نطب ببسب ىأ ( نطب ىف تنام) هلق
 تقام نطب ىف تتام ىنعمو : لاق « ةدالولا ىف تتام « نطب ىف تتام » هلوق نأ نظف ةمجرتلا هذه ىف ىراخبلا مهو

 ٠ , اهسافن ىف تتام ١ رانج لا باتك نم دلا اذه ىف فنصملا دنع ناف < مهاولا وه هل مموملا لب : تلق . ةن'وطبم

 « نوكسلاب هريغ هطيضو ؛ نيتلا نبا هطبض اذكو « انتياور ىف نيسلا حتفب ( ارطسو ماقف ) هلق ٠ لسم اذكو



(eشيلا باتك  

 : لاطب نبل لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ زئانجلا باتكى كلذ ىلع مالكلا ىقأيسو « ابطسو دنع ماقف » ىومشكلاو
 ةرابط ىف ىأ ءاسنلا نم اهريغ كح اهل ىلصت ال تناكن إو ءاسفنلا نأ ةمجرتلا هذ دصق ىراخبلا نوكي نأ لدم

 لمحو توملا تعج ءاسفنلا نال تواب سجني مدآ نبا نأ معز نم ىلع در هيفو لاق ؛ اهياع إب ىنلا ةالصل « نيملا
 اذه ناب رينملا نبا هبقعتو . ىلوأ ةساحي هنم ليسي ال ىذلا تيملا ناك كلذ اهرضب مل الف . اهل مزاللا مدلاب ةساجنلا

 . ءادبشلا ريغك اهياع ىلصي نم ىبف ءادبلا نم املأ درو نإو اهنأ دصق امنو : لاق « ىراخبلا دوصقم نع ىنجأ
 مزاول نم مزالب لدتسي نأ ىراخبلا دارأ امو : لاق < ضيحلا باوبأ نع ىنجأ اضيأ هنأب ديشر نبا هبقعو

 نم مزل - اهلا ىأ .. اهبلع ىلص ايلف « هتراهطب اموكحم نوكي نأ ىغبني امف لبقتسملا نأ تضتقا ةالصلا نآل ةالصلا
 ةنوميم ثيدح لاغدإ هدوصقم اذه نأ ىلع لديو : لاق ء دحاو ضأاح لاو ءاسفنلا كحو « اهنيع ةرابطإ لوقلا كلذ

 : ةلوميم ثيدح لبق رذ ىبأ ةءاور ىف عقوو . هريغو ليصالا ةياور ىف م بابلا ىف

 ما لاو وبأ انريخأ لاق دا نب بح انثدح لاق كردم نب نسما اشو = ۴۴۴ + باپ ۰
 ابنأ ب للا جوز ةت وميت یلاخ تمم لا داش نب هللا دبع نع ابيكا نابل انريخأ لاق هباتک نم ماسر

 ىبباصأ دجس اذإ هت ر ىلع لصي وهو هلت هلا لوسر دجسم ءاذ< هَ فم ىو لص ال اضئاح نوکتت تن :

 هبوث "ضعت
 | [ هاه ۰ ۵۱۷ ۰۰۴۸۱ ۰۳۷۹ : ىف هفارطأ _ ۳۴۴ ثيدحلا ]

 « هلبق ىذلا بابلا نم لصفلا ىنعم هنأ كلذ لثم ىف هتداعو ٠ ليصألا ةخسن ىف اذكو مجرتم ريغ « باب »

 هلو“ كلذ هرضي الو ضئاح ىهو دس اذا اهييصي ناك متلي بوث نأل ةرهاط ءاسفنلا و ضئاخحلا نبيع نأ هل هتيسانمو

 مدقأ ىراخبلا لب « ىراخبلا خويش راغص نم وهو « ظافحلا دحأ ىرصبلا ناحطاا وه ( كردم نب نمحلا انثدح )
 هلال روكذملا نسحلا ىلع هيف دمتعاف هتاف ثيدحلا اذه نأكو « انه روكذملا داح نب. ىح هخيش ىف هكراش دقو « هنم

 ناكو « هظفح نم ال هباتک نم هب ثدح ةناوع بأ نأ ىلا ةراشإ ( هباتكنم ) هلق . داح نب ىحب ثيدح افراع ناک

 ظفح نم تبثأ ةناوع ىنأ باتك : ىدبم نب نمحرلا دبع لات ىح هظفح نم ثدح اذإ ام نقتأ هباتك نم ثدح اذإ

 هلوقو « تناكل ريخ « ىلصت ال نوكت د هلوق نأ لمتحيو « رقتست وأ لصحت ىأ (نوكت تناك ) هل . مشه
 ةمجعم لاذ اهدعب ةلمبملا ءاحلا ركب (ءاذع) هلق . قامركلا هلاق ( نوكيي ءاشع مابأ اوءاجو ال وع لاح ءاضئاح »

 ىلصم وه : ىربطلا لاق ميملا ن وكسو ةمجعملا ءاخلا مضإ ةرثخلاو « هدوجب ناكم دجسملاب دارملا و دجسم بنحي أ دمو

 تیم ۃریبک تناك ناف « اهدربو ضرالا رح نم نيفكلاو هجولا اهرتسل كلذب تيم « لخنلا فعس نم لمعي ريغص

 ةرمخ نوكت الو : ةياهللا ف دازو « دعب ةعامجو ىورح ا ديبع وبأ هبحاصو هبيذمت ىف ىرهزالا لاق اذكو « اريصح

 . لصملا ابياع دجسي ةداجسلا ىه : ىناطخلا لاقو . اهفعسب ةروتسم اهطومخ نال ةرمخ تيمسو : لاق « رادقملا اذه ىفالإ

 ثيدحلا . . الع ادعاق مقلي ىنلا ناك ىتلا ةرخلا ىلع اهتقلأ ىتح ةليتفلا ترج ىلا ةرأفلا ف: سابع نبا ثيدح ركذ مث

 نانو اك اس ا لاق « هجولا ردق لع انام لع خا قالطاب حيرصت اذه ىنف : لاق
 ىلاعت هللا ءاش نإ ةالصلا باتك ىف الع ةالصلا مح ىلا ةراشإلا



 ىلا ا ل ا ب ۴١ مم. ثيدحلا
 ايفو هيف اهنم رركملا « اثيدح نيعبرأو ةعبس ىلع ةعوفرملا ثيداحالا نم ضيحلا باتك لمتشا : ( ةماخ )

 نورشعو ةسمخ صلاخلاو « ةعباتمو قيلعت ةيقبلاو « ثيداحأ ةرشع اهنم لوصوملا اثيدح نورشعو نانثا ىضم
 اج رخ ىلع سم هقفأو دقو . ةلوصوم ةيقبلاو « هنايحأ لك ىلع هللا ركذب ناك ثيدح وهو قلعم دحاو اهنم اًثيدح
 انادحإل ناكام اهثيدحو « ةضاحتسملا فاكتعا ىف اهثيدحو مدلا صرتقت مث ضيحت انادحإ تناك ةشئاع ثيدح ىوس
 نم هبفو ٠ رفنت نأ ضئاحلل صخر رمع نبا ثيدحو < ةرفصلا دعن ال انك ة يطع مأ ثيدحو ,دحاو بوث الإ
 لعأ هللاو . ةقلعم اهلك ارثأ رشع ةسمخ نيعباتلاو ةباحصلا ىلع ةفوقوملا راثألا
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 یتا باتك - ۷
 4 هنم او کھوج اوا ًاديمَص ا ومكيف ءام اود رف ) [ ةدئلا ]١ ىلاعت هلا لوق ص

 نع مياقلا و نب نحر دع ن هع كلاب ا رشا لاق ٠ تسوي نہ هللا دبع اشو - 0+6 ١ صاب - ١

 اب 5 قع وراقسأ ٍضعب ىف للي نا لوسر عم انجرح : تلاق يلي بلا جوز ةشئاع نع ويب

 أف . ءام ىلع اوسيل و ؛ همم سالا ماقأو « سانا لع هلل فل لور ماقأف « ىل دنع منا - شيما و ثاذب
 ءام ىلع اوسيلو « « سانااو لي هللا لوسرب تساقأ E تا لأ : اراق يلدا رکی ىبأ ىلإ سانا
 هلي نا وسر یتش لاق « من دق یرنغ ىلع تأ خضاو لل وسرد ركب بأ ءا . كام "مەم سیلو

 لمجو « لوقي تأ هلا ءاش ام لاقو ركب وبأ ین اعف : ةشلاع كاف ٠ دام مهعم سيلو ءام ىلع اوسیلو  سانلاو

 مللي هلل لوسر ى ىلع هَ نا لوسر ناك اإ رحتلا نم نعنع الف رماح قودي نادم

 ’JT کر ا شام: هره ندا لق اومتيق «مثيلا آلا لَ أذ « هام ريغ ىلع حبصأ نيح
 هتحن دقعلا م هيلع تنك ىذلا يَا انّدَمبَف : تلاق . ركب ىبأ

 ALE o OAAY مجول cC OVE < EVA > كحال LOAF , مروع , FYY < FF : ىف ةفارطأ — مو ثيدحلا ]
Wt [ 

 لاق , دصقلا ةغللا ىف مميتلاو ٠ كلذ هيجوت مدقت دقو ءرذ ىنال هدعبو ةميركل هلبق ةلمسبلا ( مميتلا باب ) هلق

 : سيقلا وأ

 ىلاع رظن اهراد قدأ برب ابلهأو تاعرذأ نم اهتمميت

 : تيكسلا نبا لاقو . اهوحنو ةالصلا ةحابتسا ةينب نيديلاو هجولا حسم ديعصلا ىلا دصقلا عرشلا فو ٠ امتادصق ىأ
 بارتلاب نيديلاو هجولا حسم مسيتلا-راص یح مهلاعتسا رک مث ؛ ديعصلا اودصقا ىأ ( اديعص اومميتف ر هلوق



fممتا ات - ب (  
 ا و ا ج د س

 لصقو ؟ ةصخر وأ ةزع وه مميتلا ف فلتخاو . ةيعرش ةقيقح وه لوألا ىلعو « ىوغل زاجب وه اذه لمف . ها

 ةدايزب < هلأ لوقو » ليضالا ةياور ىف <« ( هللا لوق ) هلق . ةصخر رذءللو < ةع زع ءاملا مدعل وه : لاقف مبضعب

 ءأودجت ملناف» ىوملاو ىلمتسملاو سودبعو ینسنللو «رثکالل اذك (ءام اودج لف ) هلق . ةفانثتسا ةلمجاو « واو

 ىل ربظ : تلق . باوصلا وه اذه : قراشملا بحاص لاق « ( اودج لف إل ةوالتلاو « انتياور ىف اذك : رذ وب لاق

 ةيأ انآ ۾ مميتلا ةيآ هللا لز'أف ١ بابلا ثيدح ىف ةشأاع لوق ىف ةمجملا ةيآلاب دارملا نأ نيبي نأ دارأ ىراخبلا نأ

 لاق ةروكذملا اهتصق ىف ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةلس نب دامح ةياور ىف كلذي حيرصتلا عقو دقو « ةدئاملا

 « ةصوصخلا ةياورلا هذه ىلا راشأ ىتراخبلا نأكف « ثيدحلا « اومميتف ءام اودحبت مل ناف مميتلا ةنآ هللا لزئاف د

 ءاسنلا ةنآ نأو ةدئاملا ةنآ تنع الأ رهظ دقو « هنم امهو وأ هريغ وأ ةلس نب داخل ةذاش ةءارق نوكت نأ لمتحاو

 ىلع ىذلا ظفللا لب « امتصق ىف امه وزن صوصخ دري ملو اضيأ ةشئاع ثيدح دروأو ريسفتلا ف فنصملا اهل مجرت دق

 هلق ٠ لعأ هاو . اهريغ ىلع ةدايز اف تنيع مناف كلذ ىف ةملس نب دامح ةياور ىلع ةدمعلاو ء نرمال لمتحم هطرش

 « ءاسنلا ةيآ نود ةدئالا ةيآ نيعن ىهو , «هنم د ةعيركو ىوبشلا ةياور ىف داز ءرذ ىبأ ةياور ىف انه ىلا (ميديأو)

 نع ثراحلا نب ورمع ةياورب كلذ ديأو « ةدئاملا ةروس ريسفت ىف بابلا ثيدحح جرخأف ىراخبلا احن كلذ ىلاو

 (نوركشت إل هلوق ىلا 6ةالصلا ىلا متق اذا اونمآ نيذلا اهأ اي رل تلزنف : هظفل و ثيدحلا اذه ىف مساقلا نب نمحرلا دبع

 هلو . نويندم ىراخبلا خيش ىوس هلاجرو قيدصلا ركب ىبأ نب دمع نبا ىأ ( مساقلا نب نمحرلا دبع نع ) هلق

 ,« راكذتسالا » ىف كاذب مزجو « قلطصملا ىنب ةازغ ىف ناك هنإ لاقي : ديبتلا ىف ربلا دبع نبا لاق ( هرافسأ ضعب ىف)

 « ةشئامل كفإلا ةصق تعقو اهبفو « عيسيرملا ةوزغ ىه قلطصملا ىنب ةازغو . نابح نباو دعس نبا كلذ ىلا هقبسو

 نيت ةرفسلا كلت ىف اهنم طقس هنأ ىلع لح اتباث هب اومزج ام ناک ناف « اضيأ اهدقع عوقو ببسب كلذ ءادتبا ناكو

 دي دق نيب ةكم ةيحان نم عيسيرملا نآل : لاق كلذ انخويش ضعب دعبتساو « امهقايس ىف نيبموه !؟نيتصفلا فالتخال

 نيب امهو « شيج لا تاذب وأ ءاديبلاب انكاذا ىح د ثيدحلا ىف اهوقل زبيخ ةيحان نم تناك ةصقلا هذهو « لحاسلاو

 ةفياهلا وذ ىه ءاديبلا : لاق هناف نيتلا نبا هب مزج امل فلاخ هب مزج امو : تلق . ىوونلا هب مزج اک ريبخو ةئيدملا

 : همجعم ىف ىركبلا ديبع وبأ لاقو . ةفيلحلا ىذ ءارو شيجلا تاذو : لاق , ةكم قيرط نم ةئيدملا نم برقلاب

 ىلا هذه مقاديب د لاق سمع نبأ ثيدح قاس مث . اذه ةشاع ثيدح قاس مث . ةفيلحلا ىذ نم ةكم ىلإ ىندأ ءاديبلا

 ىذ مادق ىنلا فرشلا وه ءاديبلاو : لاق . ثيدحلا غدجسملا دنع نم الإ لب هللا لوسر لهأ ام « اف نوبذكت

 قيقعلاو « لايمأ ةءبس قيقعلا نيب و اهني و : لاق « ديرب ىلع ةنيدملا نم شيجلا تاذ : اضيأ لاقو . ةكم قيرط ىف ةفيلحلا

 انث دح لاق نايفس نع هدنسم ىف ىديما هاور ام هديؤي و . نيتلا نبا لاق ام ماقتساف « یخ قيرط نم ال كم قيرط نه

 . ةنيدملاو ةكم نيب ءاوبالاو ءه 1 ءاوبالا ةليل تطقس ةدالقلا نا » هيف لاقف ثيدحلا اذه ىف هيبأ نع ةورع نب ماشه

 ىبايرفلا رفعج هارر « لصلصلا هل لاقي ناكملا كلذ ناكو » لاق ماشه نع ثيدحلا اذه ىف رهسم نب ىلع ةءاور ینو

 نيداصاا نيب ةنك اس ىلوالا نيمالو نيتمومضم نيتلمبع لصلصلاو « هقيرط نم ربلا دبع ناو هل ةرابطلا باك ىف

 معرف همالك مهف ىف ىاطلغم موو « ةلمهملا داصلا فرح ىف هركذ اذك « ةفيلهلا ىذ دنع لبج وه : ىركبلا لاق

 هذه رفاضت نم فرعو « مهو ىلع امهو هدازف هيف فرصت و حارشلا ضعب كلذ ىف هدلقو « ةمجعملا داضلاب هطيض هنأ
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 قيس اک كلذ ىف ةخعرص ىنارطلا ةءاور ىلع رفسلا ددعت ىف مهضعب دمتعاو « نيتلا نبا هلاق ام بيوصت تاياورا
 ةءاور نم ريسفتلا فو « قايس اک ةدالق ىعسي و « قنعلا ىف قلعبو دقعي ام لک ةلمبملا ركب ( دقع ) هلق ٠ ملعأ هقاد
 كلذ نأب رعشم اذهو « لزنو إب ىنلا خاناف « ةئيدملا نولخاد نحو ءاديبلاب ىل ةدالق تطقس » ثراحلا ن ورع
 ريضح نب ديسأ هبلط ىف ثوعبملا نأ ىقأيسو « هبلط لجأل ىأ ( هساقلا ىلع ) هلق . ةنيدملا نم مهبرق دنع ناك
 عضوملا ىف ةيناثلا ةلمبا تطقسو ء نيعضوملا ىف ثك الل اذک ( ءام مبعم سیلو « ءام ىلع اوسيلو ) هلو . هديغو
 ىلا قيرطلا كولس اذكو « هيف ءام ال ىذلا ناكملا ىف ةماقإلا زاوج ىلع كلذب لدتساو < رذ ىبأ ةباور نم لوالا

 ءاملا مدعب معي مل وقلي نوكب نأ لمتحيو « اهلوخد دصق ىلع مهو مهنم ةبيرق تناك ةنيدملا نآل رظن هيفو « اهف ءامال ۰
 امأو ‹ ءوضولل ىأ « ءام مهعم سيل » هلوق نوكي نأ لمتحيو ٠ هيف ءام ال ناكملا ناب ملع دق ناك ناو بكرلا عم
 هعباصأ نيب نم ءاملا عبن وأ رطملا لاسرإ زاوجل لمتحم لوآلاو < ممم نوكي نأ لمتحيف برشلل هيلا نوجاتح ام
 ىور هنأ لاطب نبا لقن دقف « تلق نإو نيملسملا قوقح ظفح مامالا ءانتعا هفو . ىرخأ نطاوم ىف حقو اک هلي
 وحنو تيملا نفدو عطةنلا قوحلل ةماقإلا عئاضلا ليصحتب قحتلبو « امهرد رشع ىنثا ناك روكذملا دقملا نم نأ
 ىلا ةأرملا ىوكش هيف ( ركب ىبأ ىلإ سانلا اف ) عوق . لاملا ةعاضا كرت ىلا ةراشإ هيفو < ةيعرلا لاصم نم كلذ
 ةبسن هيفو . هنوظقوب ال اوناكو امئان ناك قلم ینلا نوكل ركب ىفأ ىلإ اوكش امن مهتأكو ء جوز اهل ناک ناو اهيبأ
 اهدنع اهجوز ناك ناو هتنبا ىلع لجرلا لوخد زاوج هيفو « تماقأو تعنص : مملوقل هيف ابيس ناك نم ىلا لعفلا
 نب ورع ةباور ىف ( لوقي نأ هللا ءاش ام لاقو ‹ ركب وبأ ىنبتاعف ) لو . ةرشابم ةلاح نكي لو كلذب هاضر لع اذإ
 ةرم لك ىف و هلوق هب اهيتاع ام ةلمج نم نأ ینازطلا نم ىتأيسو . اهببسب ىأ « ةدالق ىف سانلا تسبح : لاقف ثداحلا
 نم عقو امو « ونحلا ةوبألا ةيضق نآل « ىبأ لقت ملو « ركب وأ ىنبتامف , ةشئاع لوق ىف ةتكننلاو . « ءانع نينوكت
 ( ىنعطي ) هلق . ىبأ لقت لف ىنجالا ةلرنم هتلز'أ كلذلف « رهاظلا ىف كلذل رياغم لعفلاب بيدأتلاو لوقلاب باتعلا
 امف كحو . امهبف رووشملا وه اذه , حتفلاب نعطي لاقيف ىونعملا امأو « ىسح وه ام عيمج ىف اذكو « نيعلا ضب وه
 ةريبك ةجو زم تناك ولو هتنبا لجرلا بيدأت هيفو . عماج لا بحاص هاكح امف مضلاو  اهريغو علاطملا ىف اعم حتفلا
 هيف ( كرحتلا نم ىتعنمب الف ) هلق . مامإلا هل نذأي مل ولو هسبيدات هل نم بيدأت كلذب قحليو « هتيب نع ة.جراخ
 وأ ملعب لغتشم وأ ”ىراق وأ لصمل اذكو < مانا شيوشت هب لصحم وأ ةكرحلا بجو ام هلان نمل ريصلا بابحتسا
 یح مانف 1 ظفلب كلام نع ةبيتق نع ركب فأ لضف ىف هددوأو انه هدروأ اذك ( حبصأ نيح ماقف ) هلق . ركذ
 دنع ناك هموت نم همايق نأ ىلع لدي امبنم الك نال براقتم امف ىنعملاو « أطوملا ةاورو لسم ةياور ىهو « حبصأ
 ىلا ءاملا دقف ةباغ نايب لب « حابصلا ىلا مونلا ةباغ نايب « حبصأ ىح » هلوقب دارملا سيل : مهضعب لاقو ‹ حبصلا
 ةءاور امأو ٠ ءام ريغ ىلع حبصأ نأ ىلا ہرمآ لآ ىأ « ءام ريغ ىلع د هلوقب « حبصأ ىتح » هلوق ديق هال . حابصلا
 نأ ىلع الياد ناك ةيااح واولا تبرعأ ناف « حبصلا ترضحو ظقيتسا رل ىنلا نإ مث » اهظفلف ثراحلا نإ ورحت
 نأ تبث نا رفسلا ىف دمجبتاا كرت ىف ةصخرلا ىلع هب لدتساو « رهاظلا وهو حابصلا دوجو لاح عقو ظاقيقسالا
 دعب ثراحلا نب ورمع ةباور ىف هلوقل تقولا لوخد دعب الإ بحب ال ءاملا بلط نأ ىلعو < هيلع ايجاو ناك دجهتلا
 اذهلو ءوضولا ةبآ لوزن لبق مهياع ابجاو ناك ءوضولا نأ ىلعو « دجوب ملف ءاملا سلاف د حبصلا ترضحو هلوق
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 لهأ عيج دنع مولعم : ربلا دبع نبا لاق « عقو ام ةشئاع قح ىف ركب ىنأ نم عقوو ءام ريغ ىلع مهوزن اومظعتسا

 ىو : لاق . دناعم وأ لهاج الإ كلذ عفدي الو 5 ءوضوب الإ هياع ةالصلا تضرتفا ذنم لضي مل مث لم هنأ یزاغملا

 : لاق  ءوضولا كح ال مميتلا مكح ذئنيح معلا نم مہا أرط ىذلا نأ ىلا ۃراشإ « يتلا 21, فبدلا اذه ق رف

 نوكي نأ لمتح : هريغ لاقو . ليزغتلا اولتم هضرف نوكيل هب لمعلا مدقت عم  ءوضولا ةبآ لوزن ىف ةكحلاو

 مميتلا ةيآ قالطإو ¢ ةصقلا هذه ىف مميتلا ركذ وهو اهتيقب لز مث ءوضولا هب اولعف اميدق لز' ءوضولا ةيآ لوأ

 ريسفتلا ف اهجرخأ فنصملا نأ انمدق ىلا كراحلا نب ورمع ةياور نكل ٠ ضعبلا مساب لكلا ةيمست نم اذه ىلع

 نبا لاق ( مميتلا ةيآ هللا لزناف ) هلق ٠ ربلا دبع نبا ةلاق ام رهاظلاف < ا ةبألا نأ ىلع لدت

 ىه : لاطب نبا لاق « ةشئاع تنع نيتيآلا ىأ لعن ال انآل « ءاود نم اهئادل تدجو ام ةلضعم هذه : ىبرعلا
 ءاسنلا ةبآو ءوضولا ةنآ ىمست ةدئاملا ةنآ ناب همجوو . ءاسنلا ةبآ ىه : ىطرقلا لاقو . ةدئاملا ةبآ وأ ءاسنلا ةنآ

 ةيآ ركذ دنع ثيدحلا اذه لوزتلا بابسأ ىف ىدحاولا دروأو . مميتلا ةب < | انهت حن وكول نيف 101
 ذإ ثراحلا نب ورمع ةءاورل ددرت ريغب ةدئاملا ةبآ اهم دارملا نأ ,زم ىراخبلل رهظ ام عيا ىلع خو « اضيأ ءاسنلا

 نوكي نأ لمتحم ( اومميتف ) هلق ءقيألا ( ةالصلا ىلا متق اذ ذا اونمآ نذلا امأ اي إل تلزنف » هلوآب امف حرص

 هلوق ىف مالا وهو ةبآلا ضعبل ةباكح نوكي نأ لمت و « ةبآلا ليز دعب سانلا مميتف ى « ةباحصلا لعف نع اربخ
 ىنعم نآل مميتلا ىف ةينلا بوجو ىلع ةألاب لدتساو . الدب وأ «مميتلا ةبآ , هلوقل انابب 6 ابيط اديعض اومميتف )

 ىن-كي الو بارتلا لقن بحب هنأ ىلعو « ىعازوألا الإ راصمألا ءاهتف لوق وهو « مدقت م اودصقا ( اومميتف إل

 بارتلا دصق نمل ء ازجإلا ررظألاو «* ىرحب هناف هن , ءوضولا ىونف رطم هباصأ ول اک ءوضولا فالخ هب حيرلا بوه

 نكل « مميتلل بيطلا ديعصلا نيسعت ىلعو . دماح ىبأ خيشلا رايتخا وهو « ددصقي مل نم فالخم « ةباهلأ حيرلا نم

 ركذنسو « ةضيرف لكل مميتلا بحب هنأ ىلعو « ابيرق هباب ىف أيس اک بيطلا ديعصلاب دارملا ىف ءال ملا فلتخا
 دقو « مميتلا ةيفيك اذه ةشئاع ثيدح قرط نم ءىش ىف عقب مل: ( هيدنت ) . باوبأ ةعبرأ دعب هيلع درب امو هبيجوت

 هنم حصألا نيبو هركذن اك ةيفيكلا ىف رامع ىلع ةاورلا فلتخا نكلل « كلذ نيف هذه امتصق رساي نب راع ىور

 ارغصم ةمجعم مث ةامهمب ( ريضحلا نبأ ) ريغصتلاب وه ( ديسأ لاقف ) هل . نيفكلاو هجولا مميتلا باب ىف

 ىف ثعب نم سأر ناك هلال هريغ نود لاق ام لاق ام'إو . بقانملا ف هركذ ىتأيسو «راصنآلا رابك نم وهو « اضيأ
 ىنأ لآب دارملاو « تاكربلا نم اهريغب ةقوبسم ىه لب ىأ ( تكر لوأب ىهام ) ]وق . عاض ىذلا دقعلا بلط

 ثراحلا نب ورمع ةياور ىفو . امهنم ةكربلا راركنتو اهبأو ةشئاع لضف ىلع ليلد هيفو . هعابتأو هلهأو ؛سفن ركب

 ظا ناکا ب ىنلا نأ هنع ةكيلم ىنأ نبا قيرط نم ىتسيلا قحإ ريسفت ىفو « كيف سالا هللا كراب دقل د

 لمجاال] ةه أ ىف ك لو ا ق ی تا ا ةورع نب ماشه ةياور ىفو « كتدالق ةكرب
 اذهو «ةكرب هيف نيءاسلل لعجو ءاجرخم هنم كل هللا لعج الإ » هجولا اذه نم حاكنلا فو « اريخ هيف نيملسملل هللا

 دغ كاذب مزج نعو « دقعلا عايض ددعت ىلإ بهذ نم لوق ىوقيف ‹ كفإلا ةصق دعب تناك ةصقلا هذه نأب شي

 لمأ فاتخا دقو . قاطصملا ىنب ةوزغ فو « عاترلا تاذ ةورغ ىف ةشئاع دقع طقس : لاقف ىرابخالا بيبح نبا

 5 كلذ ىف ددرت مث . حتفلا ةازغ ىف مميتلا ةصق تن : ىدوادلا لاتو . الوأ تناك نيت ازغلا نبت اه يأ ف ىزاخملا
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 اذہف . ثيدحلا . . عنصأ فيك ردأ مل مميتلا ةيآ تلزن امل : لاق ةررره ىنأ ثيدح نم ةبيش ىنأ نبا ىور دقو

 ىتأيسو « فالخ الب اهدعب ىهو ةعباسلا ةنسلا ىف ناك ةريره ىنأ مالسإ نال قلطصملا ىب ةوزغ نع اهرخأت ىلع لدي
 ٠ ةريره ىنأ مالسإ تقو ناكهمودقو ؛ یوم ىنا مودق دعب تناك عاقرلا تاذ ةوزغ نأ ىر ىراخبلا نأ ىزاغملا ىف

 ةشئاع نع ريبزلا نب هللا دبع نب دابع قيرط نم ىناريطلا هاور ام كفإلا ةصق نع اضيأ ةصقلا رخأت ىلع لدي امو
 ىرخأ ةوزغ ىف هلي هللا لوسر عم تجرخ « اوناق ام كفإلا لهأ لاقو « ناك ام ىدقع ىمأ نم ناكامل : تلاق
 ىلع ءالبو ءانع نينوكت ةرفس لك ىف ةينب اي : ركب وبأ ىل لاقف < هساقلا لع سائلا سبح ىح ىدقع اضيأ ظقسف
 ديمح نب دمت هدانسإ فو . اثالث . ةكرابل كنا : ركب وبأ لاقف « مميتلا ف ةصخرلا لجو زغع هللا لزتاف ؟ سانلا
 عايض نأب حيرصتلاو « بابلا ثيدح ىف مهبأ ىذلا ركب بأ باتع نایب دئاوفلا نم هقايس فو . لاقم هيفو « ىذارلا
 . رفسلا ةلاح ىأ ( هيلع تنك ىذلا ريعبلا ) انرثأ ىأ ( انثعبف ) هلق ٠ لعأ هللاو . نيتوزغ ىف نیت ناك دقعلا
 هيلي ىذلا بابلا ف ةورع ةباور ىفو . هودحي مل الوأ هبلط ىف اوهجوت نيذلا نأ ىف رهاظ ( هتحت دقعلا انبصأف ) هلق
 ثعبف » لسمل اذكو هجولا اذه نم ةشئاغ لضف ىف فنصللل و « ةدالقلا ىأ « اهدجوف الجر متلي هللا لؤسر ثغبف »

 نأ تاياورلا هذه نيب عما قيرطو « هعم اسان و ريضح نب ديسأ ثعيف د دواد ىبألو > اهياط ىف هءاحصأ نم اسان

 وهو مهم دحأو ىلا لعفلا دنسأ اذکو « هريغ نود تاياورلا ضعب ىف یم كلذلف كلذل ثعب نم سأر ناك اديسأ

 هدجو ريعبلا اوراثأو ليحرلا اودارأو مهيتلا ةبآ تلز'و اوعجر الف « ال وأ دقعلا اودجم ۾ مېنأکو ء هب دارملا
 . هريغو شيتفتلا نم مدقت ام عيمج دعب ىأ « اهدجوف  ةيتآلا ةورع ةياور ىف هلوقف اذه ىلعف « ريضح نب ديسأ
 نع لقنو « ةورع ةباور مهوت ىف ىدوادلا غل اب دقو« هل ىنلا اهدجو لعاف نوكي نأ لمتحم : ىؤونلا لاقو
 فلاخت ال نأ نيتياورلا نيب عسا نم انركذ ام ناب دقو « ريم نب هللا دبع ىلع اهيف مولا لمح هنأ ىضاقلا ليعامس]
 ثراحلا نب ورمع ةءاور ىف تلاقو « ىل دمع عطقنا » ةشئاع لوق وهو رخآ فالتخا نيثيدحلا ىو« مو الو امهنيب

 « تعاض ىأ تكلف اهتخأ ىنعي ءامسأ نم ةدالق تراعتسا املأ امنع ةينألا ةورغ ةباور ىفو « ىل ةدالق تطقس د
 ىف ةدئاع حرضتل اكلم اهتوكل ءامسأ ىلاو « اهفرضتو اهدي ىف ابنوكل ةشئاع ىلا ةدالقلا ةفاضإ نأ امهني عمجاو
 ثيح اهددعت ىلا ريسفتلا ىف ىراخبلا حنج دقو . ةصقلا داحتا ىلع ءانب هلك اذهو « اهنم اهتراعتسا اهناب ةورع ةناور
 « ةشئاع دقع ببسب ةدئاملا ةبأ لوزن ناك-ف « ءاسنلا ريسفت ىف ةورع ثيدحو ةدئاملا ريسفت ىف بابلا ثيدح ذروأ

 لعأ هللاو . رهظأ ةصقلا داحتا نم مدقت امو ءامسأ ةدالق ببسب ءاسنلا ةنآو

 ‹ رافظ عزج نم ناك روكذملا دقعلا نأ ةصقلا هذه ىف هريغو دواد ىبأ دنع رامع ةياور ىف عقو : ( ةدئاف )
 ‹ ىنم زرخ ىازلا نوكسو مجلا حتفب عرجلاو . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف ىتأيس أك كفإلا ةصق ىف عقو اذكو
 مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو ‹« ضيحلا نم الغ دنع ةأرملل بيطلا باب ىف اهركذ مدقت ةئيدم رافظو
 احاص اضر ىلع لوم وهو ةيراعلاب رفسلا زاوجو « نهجاوزال المحت لحلا نهذاختاو ءاسنل اب رفسلا زاوج

 كفه انربخأ لاق رضنلا نب ديعس ىنثادحو : لاق . ع٠ ےہ انادح لاق نانس نب د اشو = 6
 لاف فكي *ىبلا نأ هللا دبع نب راج ان ريخأ لاق  ”ريقفلا بیہض نبا وه ديري انث دح لاق ٌرايَس ان ربخأ لاق i ع5 0 دک 5 و 8 cue الع



 مف دب ۳
ِ 

 ن6 اروطو PE O رمش ةر ورس بغألاب ترن : لبق دحأ نهم ل اخ تيليغأ »

 ناكو ؛ ةعافشلا تيطغأو ء ىب دحأل "لحن لو منرانلا ىل تلجأ لملف ةالصلا هتك ردأ ىتمأ نم لجو

 ' م ةماع سانلا ىلإ تممبو اخ هموت ىلإ ب ینا

 [ ۴۱۲۲ 2 ٤۳۸ : ىف ۃافرط _ ۴۳۵١ ثيدحلا ]

 امېل وک عم ثيدحلا اذه ىف هيخيش نيب ىراخبلا عمجم مل ام ( مشه انربخأ لاق ء رضنلا نب ديعس یثدح ) هلق

 « انثدح-» لاقف عمج اذهلف هريغ عم نائس نب دم نم همس هنأكو « نيةرفتم امهنم همم هلال مشه نع هب هاثدح

 نأكو « انثدسح » لاق اذبلف مشه ظفل نم هع ادم نأكو . « یثدح » لاقف درفأ اذرلف هدحو ديعس نم هعمسو

 نتملا قايس نا مث . حالطصالا ليدس ىلع هلك اذه ةاعاسمو «ان ريخأ ه لاق اذبلف ميشه ىلع أرقي هعمس وأ هآرق اديعس

 ريخالل نوكي ظفللا ناف دحاو ريغ نع ثيدحلا دروأ اذإ هنأ ىراخبلا عينص نم ءارقتسالاب رهظ دقو ‹ ديعس ظفل

 ىطساولا ىزنسلا محلا وبأ وه < ءار هرخآو ةددشم ةيناتحت اهدعب ةلمبع ( رايس انرخأ ) هل . لعأ هللاو

 « مريغو ةتسلا ةمئآلا هل جرخأو «رايس قيثوت ىلع اوقفتا ءرايس ابأ ىنكيو ءربشألا ىلع نادرو هببأ م داو « ىرصبلا

 , رايس هل لاقي رخآ خيش مملو . نيعباتلا عابتأ رابك نم وبف منم ادحأ قلي مل نكل ةباحصلا ضعب كردأ دقو

 نع بابلا ثيدح ىنعم ىور هنآل هتركذ امنو ٠ تاقثلا ىف نابح نبا هركذو ىذمرتلا هل جرخأ ىاش ىعبات هنكل
 نأ نظيف ادحاو هل زيبم ال نم ضعب امهنظ امب رف بابلا ثيدح ىف رايس بسني مل اک ةياورلا ف بسني ملو ةمامأ ىبأ

 « روهشم ىعبأت  ناثع ابأ یکی بيبص نبا وه ( ديقفلا ديزي انثدح ) هلق . كلذكسيلو افالتخا دانسالا ىف

 « ىبظلا راقف رومسكم ريقف لجر : محلا بحاص لاق « لاملا نم اريقف نكي ملو هرهظ راقف وكشي ناك هنال ريقفلا هل ليق

 ثيدح نم دهاوش هلو « دانسالا اذهب مشه ىلع اذه راج ثيدح رادم : ( ةدئاف ) . اضيأ ديدشتلاب ريقف هل لاقيو

 دین اساب دمحأ اهلك اهاور ‹ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ةيأور نم « رذ ىنأو یسوم ىبأو سابع نبا

 لوسر تاوزغ رخآ یهو كوبت ةوزغ ىف ناك كلذ نأ بيعش نب ورمع ةياور ىف نيب ( اسمخ تيطعأ ) هلق . ناسح

 ال , سابع نبا ثيدح ىفو « « ءايبنالا نم » نانس نب دحم نع ةالصلا ىف داز ( ىلبق دحأ نبطعي مل ) هلق . ړل هللا

 اعوف م ةريره يأ ثيدح نم ملم ىور نكل « ةروكذملا سلا ريغب صتخ مل هنأ هموبفمو « اركن نملوقأ

 هلعل : لاقي نأ عملا قيرطو « دعب ىت أيس اک نيتئث دازو سخلا هذه نم اعبرأ ركذف « تب ءايبنالا ىلع تاضف د

 نم لاكشالا اذه عفدي ةجح ددعلا موهفم ىري ال نمو < قابلا ىلع علطا مث هب صتخا ام ضعب ىلع الوأ علطا

 الو ‹ كلذك وهو <« هلبق دحأل نكت مل تاروكذملا سنا نم ةدحاو لك نأ ىضتقي ثبدحلا رهاظو « هلصأ

 ناك دقو هعم انمؤم ناك نم الإ قبي مل هنآل نافوطلا دعب ضرالا لهأ ىلا اثوعبم ناك مالسلا هيلع احون نأب ضرتعي

 نيدوجوملا ىف قاخلا راصحنا وهو عقو ىذلا ثداحلاب فتا امل هتثعب لصأ ىف نكي مل مومعلا اذه نآل « ميلا السرم

 لهأ لوق امأو « كلذ هصاصتخا تيثف ةئعبلا لصأ نم هتلاسر مومعف مل انبن امأو ٠ سانلا رئاس كاله دعب

 تابثإ لب هتثعب مومع هب دارملا سيلف « ضرالا لهأ ىلا لوسر لوأ تنأ » ةءافشلا ثردح ىف حص اک حونل فقوملا

 لاسرإ نأ ىلع تابآ ةدع ىف ىلاعتو هناحبس هصيصنتب صوصخع وهف ادارم نوكي نأ ريد# ىلعو « هلاسرإ ةيلوأ



 ۷ ماب ثيدحلا

 ضرالا ىف نم عيمج ىلع اعد هنوكب هتثعب مومعل مهضعب لدتساو « مريغ ىلا لسرأ هنأ ركذي لو هموق ىلا ناكحون

 ثعبن ىت> نيبذعم انك امو  ىلاعت هلوقل اوكلهأ امل مهيلا اوعبم نكي ل ولو « ةنيفسلا لهأ الإ قرغلاب اوكلهأف

 حول معو حول ةدم ءانثأ ىف مهلا لسرأ هريغ نوكي نأ زاوحجب بيجأو « لسرلا لوأ هنأ تبث دقو ( الوسر

 ىف ءىن هنأ لقني مل نكلل « نسح باوج اذهو « بيجأف ميغ نمو هموق نم نمؤي مل نم ىلع اعدف اونمؤي مل مهنأب
 هريغو حونو « ةمايقلا موي ىلا هتعيرش ءاقب كلذ ىف قلي انيينل ةيصوصخلا ىنعم نوكي نأ لمحو . هريغ حون نمز

 ةسيقب غلب ديحوتلا ىلا هموق هؤاعد نوكي نأ لمتحيو « هتعيرش ضعب خسنيف هدعب وأ هنامز ف ىن ثعبي نأ ددصب
 نأ نكمم ريغو : لاق دوه ةروس ريسفت ىف ةيطع نبا احن اذه ىلاو . باقعلا اوقحتساف كرشلا ىلع !وداتف سانلا

 اماع نوكي نأ ذو ىلاعت هللا ديحوت نأب ديعلا قيقد نبا همجوو « هتدم لوطل ديعبلاو بيرقلا غلبت مل هتوبن نوكت

 نكي م ولو « كرشلا ىلع هموق ريغ لتاق نم مهنم نآل اماع سيل هتعي رش عورف مارتلا ناک ناو ءايبنالا ضعب قح ىف

 ةصاخ هتثعبف () حول موق الإ حول لاسرإ دنع ضرألا ىف نكي مل هنأ لمتحو . مهلتاقي مل مسهل امزال ديحوتلا

 . مهلا اثوعبم نكي مل مثريغ دوجو قفتا ول نكل « مهريغ دوجو مدعل ةروصلا ىف ةماع ىهو طقف هموق ىلا امن وكل

 ىلا ثعب احون نال « هلبق دحال عمجم ل ىنعي <« دحأ نيطعي مل » هلوق : لاقف ةميظع ةلفغ حراشلا ىدوادلا لفغو

 صن هلال هرخآ نع لفغو ثيدحلا لوأ ىف رظن هن أكو . نبنم ةدحاو دحأ طعي لف عبرالا امأو « سانلا ةفاك

 . « خلا ین لك ناکو » لسم ةياور ینو « ةصاخ هموق ىلا ثعبي « ىنلا ناکو » هلوقل اضيأ هذب. هتيصوصخ ىلع هب

 هموبفم ( رهش ةريسم ) هلق . دحأ هجرخأ « ادعأ بولق ف فذقي د ةمامأ وبأ داز ( بعرلاب ترصن ) هلق

 بيعش نب وربع ةياور ظفل نكل ءالف ام ود ام امأ « اهنم رثكأ ىف الو ةدملا هذه ف بعرلاب رصنلا هريغل دجوب مل هنأ

 ةباغلا لعج امتإو « اقلطم هب هصاصتخا رهاظلاف « رهش ةريسم موب و ىب ناك ولو بعرلاب ودعلا ىلع ترصنو »

 ناك ول ىت-ح قالطالا ىلع هل ةلصاح ةيصوص#لا هذهو « هنم شك أ هئادعأ نم دحأ نيبو هدلب نيب نكي مل هنال !رهش

 عضوم ىأ ( ادجسم ضرالا ىل تاعجو ) هلق . لامتحا هيف ؟ هدعب نم هتمأل ةاصاح یه لهو « ركسع ريغب هدحو

 زاجم نم وهو ؛ ةالصلل ىنبملا ناكملا نع ازاجم نوكي نأ نك و « هريغ نود عضومب اهنم دوجسلا صتخب ال « دوج
 ضرالا ىل تلعج دارملا ليق : 250 نيتلا نبا لاق « كلذ ىف دجسملاك تناك ابعيمج ىف ةالصلا تزاج امل هن ال هبيشتلا

 هتكردأ ثيح ىللصي و ضرالا ىف حسي ناك ىسيع نال « اروبط هل لعجن ملو ادجسم ىريغل تلعجو اروبطو ادجسم

 هذه فالخم « هترابط نونقيتي عضوم ىف مل تحيبأ ام ليقو « ىدوادلا كلذ ىلا هقبسو « لاق اذك « ةالصلا

 مه تحيبأ امن هلبق نم نأ وهو ىباطخلا هلاق ام ربظألاو « هتساجم اونقبت اف الإ ضرألا عيمج ىف اهل حيباف ةمالا

 اوناك امن] لبق نم ناكو » ظفلب بيعش نب وربع ةءاور هديؤيو ‹ عماوصلاو عيبلاك ةصوصخم نك امأ ىف تاولصلا

 نبا ثيدح نم رازبلا هجرخأ ام هديؤيو « ةيصوصخلا تتبثف عازنلا عضوم ىف صن اذهو « مهسئ انك ىف نولصي

 یلامت هلوقو « نهآ دق نم الإ كموق نه نمؤي نأ هنا حون ىلا ىحوأو > ىلاعت هللا لوقا « هلبق امم ربظأ ريخألا لاتحالا اذه )١(

 ملعأ هللاو € ارايد نيرفاكسلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر جون لانو >

 ىلع لباقملا لصألا ىف » : خسنلا ضعب شماهب دجو : قالو ةعبط شءاه ىفو ٠ « نينلا نبا » ضايرلا ةطو_طخم ىف (؟)

 « اهيلع برضي نأ ىسأ بتاكسلا لملو « اهلبق ( نبا ) ةظدل ءاقب عم ( ىميتلا ل , حلصم ( نينلا ) ظفل اريخأ فلؤا



 مميتلا باتك ب ْ ۳۸

 ىلع هب لدتسا ( اروبطو) هلق . « هب ارح غلبي ىح لصي دحأ ءايبن آلا نم نكي ملو د هيفو بابلا ثيدح وحن سابع

 . اهتايثإل قس ام ثيدحلاو ‹ ةيصوصخلا تبت مل رهاطلا هب دارملا ناك ول روبطلا نال « هريغل ربطملا وه روبطلا نأ

 « ادورطو ادجسم ةبيط ضرأ لك ىل تلعج د اعوفرم سنأ نع حمص دانساب دوراجلا ناو رذنملا نا ىور دقو

 ثدحلا عفر مميتلا نأ ىلع هب لدتساو « لصاحلا ليصحت مزال ارهاط اروبط ىنعم ناك ولف ٠ ةرهاط ةبيط ىنعمو

 ةياور ف دكأ دقو « ضرألا ءازجأ عيمحجي زئاج مميتلا نأ ىلعو . ٩رظز هيفو ‹ فصولا اذه ىف امهك ارتشال ءاملاك

 ( لجر اعأف ) هلق . كلذ ىف ثحبلا قأيسو «از ومطو ادجسم ىتمألو اهلك ضرألا ىل تلعجو د هلوقب ةمامأ ىنأ

 دجوو ابارت الو ءام دجم مل نم اتت لخدي مومع ةخيص هذهو « دیک اتل ةدئاز ءامو و < طرشلا ىتعم هيف أدتبم ىأ

 ىو « رصتخم راج ثيدح ظفل : لوقت انا« ةالصل اب صاخ وه لا الو « هب مميتي هناف ضرالا ءازجأ نم اًئيش

 دشعو « ادجسمو اروبط ضرألا دجو ءام دج لف ةالصلا ىتأ ىتمأ نم لجر اعأف » قييبلا دنع ةمامأ فأ ةياور

 نم جتحاو « تيلصو تحسم ةالصلا ىنتكردأ اف بيعش نب ورمع ةياور ىفو « هدجسمو هرورط هدنعف د دج

انل اهتب رت تلعجو « ادجسم اهلك ضرالا انل تاعجو » ظفاب لسم دنع ةفيذح ثيدحت بارتلاب مميتلا صخ
 اروهط 

 ثيح ظفللا ىف قارتفالا لدو « بازنلاب ةيروبطلا صتختف هيلع ماعلا لمحت نأ ىغبنيف صاخ !ذهو « ءاملا دحين م اذإ

 ثيدح ىف اک اقسن رخآلا ىلع امد حأ فطعل الإو حلا قارتفا ىلع رخآلا نود ادجسم اباعج ىف دك أتلا لصح

 نم هيف ام ناكم لك ةبرت : لاق ناب بارتلاب مميتلا ةيصوصخ ىلع «ةرتلا ١ ظفاب لالدتسالا مهضعب عنمو . بابلا

 ثيدح قو . هريغو ةعزخ نبا هجرخأ <« بارتلا » ظفلب روكذملا ثيدحلا ىف درو هنأب بدجأو . هريغ وأ بارت

 ثيدحلا نأ بارتلاب صاخ هنأب لوقلا ىوقيوو « نسح دانساب قهبلاو دحأ هجرخأ ءاروبط ىل بارتلا لعجو ه لع

 نأ مدقت ام فرع ( لصيلف ) هلق . هيلع رصتقا ال بارتلا ريغب ازئاج ناک ولف « صيصختلاو فيرشتلا رابظال قيس

 , ناک : ىباطخلا لاق « لسم ةياور ىهو مشافملا ىتبيمشكللو ( مئانغلا ىل تلحأو ) هلق . مميتب نأ دعب لصيلف دارملا

 اذا اوناكن كل هيف هل نذأ نم مهنمو « متناغم محل نكت لف داهجلا ىف هل نذؤي مل نم مهم « نيبرض ىلع مدسقت نم

 فيك اهفرصي ةمينغلا ف فرصتلاب صخ هنأ دارملا : ليقو . هتقرحاف ران تءاجو هولك أي نأ مهل لع ملائيش اومنغ

 تيطعأو ) هلق . دابجلا ىف كلذ طسب قأسو ‹ الصأ مئانغلا محل لح مل ىضم نم نأ وهو بوصأ لوالاو « ءاشي

 لوه نم سالا ةحارإ ىف ىظعلا ةعافشلا دارملاو « معلا هيف ماللا نأ برقالا : دديماا قيقد نبا لاق ( ةعافشلا

 . لأسي ايف درب ال هنأ اهب صتخا ىلا ةعافشلا ليقو . هريغو ىوونلا مزج اذكو . ابعوقو ىف فالخ الو « فقوملا

 ٠ ضايع هلا كلذ نم رثك أ هبلق ىف نميف عقت هريغ ةعافش نال « نام نم ةرذ لاقثم هبلق ىف نم جورج ةعافشلا ليقو

 ىف ىلاعت هللا ءاش نإ ةعافشلا ثيدح ىف ااو قيس اک ام ابعبتي هلال ىلوالا عم ةدارم هذه نأ ىل ربي ىذلاو

 , رئابكلاو رئاغصلا لهال عفشي هنأ ا صتخ ىتلا ةعافشلا نأ لمت : 29 ثعبلا ىف قبلا لاقو : قاقرلا باتك

 ٠ هانمم ىف ءاج امو روكذملا ثيدحلا رهاظب المع 6 ءاملك ثدديا مقار مميتلا نأ باوصلاو « هجو روك لا رظن# سيل ( ۳ )

 ملعأ هللاو ٠ معلا لهأ نم ريفغ مج لوق وهو

 « ناعإلا بعش ) باتك ىف ىأ ٠ ھا « بعشلا ق : خسذلا ضعب ىف » ةن شماه نع قالون ةعبط شماه ىف ( ) ١



 ۹ سنو شیدی

 ىف عسقو دقو ٠ درت ال ةعافش هب ةصتخلا ةعافشلا نأ ضايع لقن و . رئابكلا نود رئاغصلا لهآل عفشي امنإ هريغو

 بيعش نب ورم ثيدح ىفو « ائيش هللاب كرشي ال نمل ىبف « ىتمأل اهترخأف ةعافشلا تيطعأو د سابع نبا ثيدح
 هل سيل نم جارخ] ثيدحلا اذه ىف ةصتخلا ةعافشلاب دارملا نأ رهاظلاف « هللا الإ هل ال نأ دهش نملو کل ىبف د

 نم بولطملا ةياغ امنا هذه ركذب هيونتلا ءاج نكل « ىلوآلا ةعافشلاب اضيأ صتخم وهو « ديحوتلا الإ لاص لمع
 باتك ىف قأيس اک سنا نع نسحلا ةباور ىف ةعافشلا هذه تقي .دقو . لعأ هللاو . ةرمتسملا ةحارلا اهئاضنقال كلت

 ىلالجو ىزعو : لوقيف « هللا الإ هلإ ال لاق نميف ىل نذنا براي : لوقأف ةعبارلا ىف نر ىلإ عجرأ مث » ديجوتلا
 كلذ سيل » لوقيف « قزعو » هلوق لبق لسم دنع عقو ام كلذ ىلع ركعي الر ١ هللا الإ هل ال لاق نم اهم نجرخال

 . ةلجلا ىف كلذ ىف اس هتعافش تناك لب « ةيضاملا تارملا ىف اک جارخالا رشابي ال هنأ دارملا نال « خلا قرعو « كل
 تعلو » هلوق امأو . بابلا لئاوأ ىف « ةصاخ هموق ىلا ثعبي ىنلا ناكو » هلوق ىلع مالكلا مدقت دقو . لعأ هللاو

 « برعلا دوسالاب و مجعلا رمحالاب دارملا ليقف « دوسأو رمحأ لك ىلا تثعبو د لسم ةباور ىف عقوف « ةماع سانلا ىلا
 هلال ىلعألا ىلع ىتدآلاب هيبنتلا باب نم سنإلا ىلع صيصنتلا لوالا ىلعو « نجلا دوسألاو سنإلا رمحالا ليقو
 « ةفاك قلا ىلا تلسرأو » ملسم دنع ةريره ىبأ ةياور ابلمشأو كلذ ىف تاياورلا حرصأو « عيجلا ىلا لسرم
 الإ راج ثيدح ىف ةروكذملا سنا ركذف « تسب ءايبنالا ىلع تلضف » اذه ةريره بأ ثيدح لوأ . ( ليكق )
 . لاصخ عبس راج ثيدح نمو هنم لصحتف «نويبنلا ىف متخو « ملكلا عما وج تيطعأو » امهو نيتلصخ ادزو ةعافشلا
 ةلصخ ركذو « اللا فوفصك انف وفص تلعج : لاصخ ثالثب سانلا ىلع انلضف » ةفيذح ثيدح نم اضيأ لسمو
 هذه تيطعاو » ىهو اسنلاو ةمزخ نبا اهنيب ةمهملا ةلصخلا هذهو « ىرخأ ةلصخ ركذو : لاق « مدقت اك ضرألا

 ةقاط ال ام ليمحتو رصإلا نم هتمأ نع هللا هطح ام ىلا ريشي « شرعلا تحت زنك نم ةرقبلا ةروس رخآ نم تايآلا

 دحأ نوطعي مل اميرأ تيطعأ » ىلع ثيدح نم دمحالو . اعست لاصخلا تراصف « نايسنلاو أطخلا عفرو ءهب مهل
 تراصف بارتلا ةلصخ ركذو ءممألا ريخ ىتمأ تلعجو « دمحأ ترمسو « ضرألا حيتافم تيطعأ : هللا ءاينأ نم

 ام ىل رفغ : تسبب ءايبن الا ىلع تلضف » هعفر ةريره ىبأ نع رخآ هجو نم رازبلا دنعو « ةلصخ ةرشع ىنثا لاصخلا
 هتحت ةمايفلا موي دحلا ءاول بحاصل كبحاص نإو « شوكلا تيطعأو ؛ممالا ريخ ىّتمأ تلعجو ءرخأت اموىنذ نم مدقت
 قاطيش ناك : نيتلصخ ءايبنالا ىلع تلضف » هعفر سابع نبأ ثيدح نم هلو . مدقت ام نيت ركذو « هلود نف مدآ

 رثك أ دجو نأ نكميو . ةلصخ ةرشع عبس اذهب مظتنيف : تلق « ىرخالا تيسن و لاق « لسأف هيلع هللا ىنتاعأف ارفاك
 ديعس وبأ ركذ دقو . اف ضراعت ال هنأو « تاياورلا هذه نيب عملا قيرط مدقت دقو . عبتتلا نعمأ نمل كلذ نم

 ثيدح ىفو . ةلصخ نوتس ءان ألا نع لك انبن هب صتخا ىذلا ددع نأ قطصملا فرش باك ىف 20 ىروباسينلا

 « ةرابطلا ضرألا ىف لصالا نأو « لاؤسلا لبق معلا ءاقلإ و « هللا معن ديدعت ةيعورشم مدقت ام ريغ دئاوفلا نم بابل
 (9 فيعضف «دجسملا ىف الإ دجسملا راجل ةالص ال ١ ثيدح امأو . كلذل ىنبملا دجسملاب صتخت ال ةالصلا ةمص نأو

 كلملا دبع ديمس وبأ : نوذظلا فشك بحاص لاق ٠ ميمس وبأ ضايرلا ةطوطخ فو « دمس وأ » ةءوبطملا خسنلا ف )١(
 ٠ تادلجي نامت نطصملا فرش هباتك « ٤٠٦ ةنس وتلا ىئوكرحلا ىروباسينلا دمج نبا

 الف تأي ملف ءادنلا ممس نم » اعوفرم سابع نبا نع نسح دانسأاب مكاحلاو نابح ناو هجام نبا هاور ام هنع ىنذي نكل 0
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 باوصلاب معأ ىلاعت هللاو . هتمارك نایب كلذ قف « روبط امهنم الك نأ تبث دقو « بارتو ءام نم قلخ ىدآلا

 بارت الو ءام دی مل اذإ صا - ؟

 نع هيبأ نع و ن ماشه اندح لاق رک نس هللا دع اش د لاق يح ب دايركز اشم - معد

 سيلو ةالصلا ”بتكردأف ءاهَدجرذ الجر يم لوسر ثعبف « تكلف ةدالق ءامسأ نم تترامتسا امنا شاع

 : ةشئامل ريضح نب ديَسأ لاق « ميلا يآ هللا لزنأف و ها لوسر ىلإ كلذ اوكشف اوصف « هام م

 اريح هيف نيدسللو كل ركل ذ هلا لجأ هنيه رك مآ كي لر ام هطلاوف ٠ ًاريَح هللا كازج
 بارتلا دقف ةلزنم مميتلا ةيعرش دقف لادن فنصملا نأك : ديشر نبا لاق ( ابارت الو ءام دحي مل اذإ باب ) هلو

 ءاملا نيربطملا مدع ىف انك _ ةصاخ هاملا وه ىذلا - ربطملا مدع ىف ممكح : لوقي هنأكف « مميتلا ةيعزش دعب

 اودقف مهنأ هيف امن ]و « بارتلا اودقف مهنأ هيف سيل ثيدحلا نآل « ةمجرتلل ثيدحلا ةبسانم رهظت اذمو . بارتلاو

 تناك ولو « كلذ بوجو نيدقتعم اواص مهنأ هجوو . نيروبطلا دقافل ةالصلا بوجو ىلع ليلد هيفف « طقف ءم

 « كلام باحصأ رثكأو نيثدحملا روجو دمحأو ىعفاشلا لاق اذهب و « للك ىنلا مهلع ركنال ةعونم ذئنمح ةالصلا

 رذع هنأب اوجتحاو « هباصأ رثكأ هحمصو « اموجو ىعفاشلا نع صوصنملاف <« ةداعإلا بوجو ىف اوفلتخا نكلا

 «بابلا ثيدحت اوجتحاو « بجي ال رذنملا نباو نونمسو ىتزملا لاق هيو دمحأ نع روهشملاو ؛ ةداعإلا طقسي مف رداز

 بحجم ال ةداعإلا نأب بقعتو . ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زوحي ال ذإ الو ىنلا مهل اهنيبل ةبجاو تناكول اهنال

 وبأو كلام لاقو . ةداعالا بوجو ىلغ ليلد نم دب الف اذه ىلعو . ةجاحلا تقو نع نايبلا رخأتي ملف © روفلا ىلع

 . ىعازوالاو ىروألا لاق هب و « ءاضقلا هيلع بحب : هباحصأو ةفينح وأ لات نك « ىلصي ال : امهنع روبشملا ىف ةفينح

 ىكحو . ةلأسملا ىف ةروبشملا ىه ةعبرالا لاوقالا هذهو . ءاضقلا هيلع بحي ال : نويئدملا هنع هاكح ايف كلام لاقو

 . ملعأ هللاو . ةسمخ لاوقآلا ريصت اذهب و « ةداعالا بجتو ةالصلا بحتست : محدقلا نع بذهملا حرش ىف ىوونلا

 اهدروأ هناف ذاعم نب دعس ةصق ىف اذكو « بوسننم ريغ تاياورلا عيمج ىف عقو اذكه ( يح نب ايركز انثدح) هلق

 ايأ ص » ثددح ةالصلا ىف هلثمو « امات ريسفتلا ىف هداعأو ؛ هبسني ملو هنع دانسالا اذهب ىزاغملاو ةرجملاو ةالصلا ىف

 نعال ةماسأ ىنأ نع هتياور نم نكل < زاربلا ىلا ءاسناا جورخ باب د ىف قبس اذكو « سانلاب لصي نأ ركب

 « نهسفنأ نيمو ىتاللا ىلع راغأ تنك » ةشئاع ثيدح ريسفتلا ىف هلثمو « امات ريسفتلا ىف هداعأو ؛ ريك نب هللا دبع

 ‹ ىخلبلا ىؤلؤللا هنأب ىذابالكلا مزجو . ثيدحلا « نوكرشملا مزهما دحأ موي ناك امل ١ ثيدح سيلب] ةفص فو .

 « هتنب ىف ىلصي نأ ملسو هيلع هلا ىلص ىنلا لأس ىمعأ الحر نا د ةربره ىإأ نع هحيحس ىف ملسم هاور اءو « رذع نم الإ هل ةالس

 ةلفانلا ا٠أ ٠ مولعم وه ا ضئارفلا ىف اذهو « بجأف : لاق ٠ معز : لاق ؟ ةالصلاب ءادنلا عمست لله : ملسو هيلع تلا ىلس ىنلا هل لاقف

 ملعأ ناو . هئانثتسا ىلع عربشلا لدام الإ ء لضفأ تيبلا ىف ىه لب « دجسملاب ست الف

 هيلع هللا ىلص ىنلا مثرمأي ل اهلذ « اهيضتقم دوجو دنع روفلا ىلع ةداعإلا بو-جو باوصلاو « ديجي بيقعتلا اذه سيل )١(

 امبوجو مدع ىلع لد ةداعإلاب ملسو
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 ناخشا اذيكو « نوک هنال ینطقرادلا لام لذه ىلاو ٠ ةدئاؤ بأ نب ایرکز تب يع نب ايكذ وه : یبع نبا لاقو

 : لاق ىكل ىبراخحلا نع ی ن اي ركز نع نيديعلا ف ىواخبلا ىور دقو « ةماسأ وبأو ريم نب هللا هبع ناروكذملا

 ٠ اما دک هر رو یاس لیلی ره نكي نأ لمتحيف نيكسلا وبأ ىع نب ابرك زائد

 نع ىور یراخبلا نأب ةرهولا بحاص مزجو « اضيأ ةهاسأ ىنأو ريم نا نع ىور هنأ بيذبتلا ف ىرملا ركذ دقو

 اجر ىف ىجابلا هيلولا وبأ لام كلذ ىلاو ¢ هانزوج ا دارللا هنآ ىلا هنم ريصم وهو , ثيداحأ ةحبرأ نيكسلا ىنأ

 ليمن نب هللا دبع نب دم نع هدنسم ىف نايفس نب نسحلا داز ( اولصف ءام مبعم سیل و ) هلق . ملعأ هاو . ۍراخبا
 نع رخآ هجو نم قزوجلا هجرخأ اذلكو < هقي رط نم معن وبأو ىلعاممالا هجرخأ « ءوضو ريغب اولصق د هيبأ نع

 تمدقت دقو . ةدايزلا هذهب درفت ةدبع نأ ىعداف رذنلا نبا برغأو « ةماسأ فأ قيرط نم لسم اذكو « مامه

 هلبق ىذلا بابلا ىف مساقلاو ةورع ةءاور نيب خجلا تي رط و ثيدحلا ثحابم

 ءاطع لاق هبو « ةالصلا توف فاخو ءالا دج ملاذإ رضا ىف ميلا يصاب - ۳٣

 ميني : هلواني نم دح الو هاما هدنع ضيرملا ىف نسحلا لاقو

 مر سرا لخد م « ىلصف ملا د 5 me نا لبقأو

 فا ريع ت. لاق ج رعألا نع و نب ر نع تقال کب ن ى# اشو - ۷

 نب مج ىبأ ىلع انلخد ىّتح ا ”ىبننلا د 0 لوم راس نب هلل دبع انأ تابفأ : لاق سابع نا

 رف هيلع ف ”لجر يقف لم رتب وحن نم كَم ئنلا لبقأ » . مرا وبأ لاقق « ىراصفألا مصل نب ثراحلا

 « السلا هيلع در م ءويكيو يجوب حسف رادجلا لع :لبقأ ىتح فالك ئا هيلع لرب

 تقولا جورخ فوخ : نيطرشب اديقم هلعج ( ةالصلا توف فاخر ءاملا د ملاذا رضحلا ىف مميتلا باب) هلو

 نم قازرلا دبع هلضو دقو « بهذملا اذهب ىأ (ء ءاطع لاق هبو) هلق ٠ هيلع ةردقلا مدع هدقغب قحتلي و « ءاملا دقفو

 ( نسحلا لاقو ) يلق . ةداعالا بوجول ضرع هذع لوقنملا ف سيلو ٠ رخآ هجو نم ةبيش ىلأ نباو ‹ حيمحص هجو

 نرس نبا و نسحلا نع رخآ هجو نم ةبيش ىنأ نبا ىورو « حبحص هجو نم ماكحالا ىف ىضاقلا ليعامسا هلصو
 : ىعفاشاا لاق ( رمع نبا لبقأو ) هلق . هلبق ام قفاوب هموبفمو . تقولا ىف ءاملا ىلع ردقي نأ اجرام مميقي ال : ال8

 هبجو حس مميت دب رملاب ناك اذإ ىتح « فرجلا نم لبقأ هنأ رمع نبا نع عفان نع نالحي نبا نع ةنييع نبا انربخأ و

 e لا ركذ هنم هقذح ببس ىل ربظي ملو « فنصملا هقلع اک رخل ا ةيقب ركذو «« رصعلا ىلصو هيديو

 . نيقفرملا ىلا هيديو ههجو حسم مميت هنأ هيف ركذ نكل . ارصتخم عفان نع أطوملا ىف كلام هجرخأ دقو . بابلا

 اهدعب ءارلاو ميجا مضي فرجلاو . فيعض هدانسإ نك اعوفرم عفان نع رخآ هجو نم مك اجل او ىنطقرادلا هج شاو

 درم او « ةنيدملا نم خسرف ىلع وه : قححإ نبا لاقو ‹ وزغلا !ودارأ اذإ هب نوركسعب اوناك ةنيدملا رهاظ عضوم ءاف

 . ليم ىلع ةنيدملا نم وهو « هلوأ حتفب ىور هنأ نيّدلا نبا ىكحو « ةحوتفم ةدحو» اهدعب ءارلا نوكسو ملا ركب

 يرابلا حف # ١ ج هد م
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 . ةجرتلا بساني اذه و « ارفس ىمسي ال اذه لثم نال  رضاحلل مميتلا زاوج ىر ناك رمع نبا نأ ىلع لدي ذهو
 ال هنأ نظ نوكي نأ لمتع نكل « ةعفت رم سمشلاو ةنيدملا لخد هلال تقولا جورخ عارب مل رمع نبا نأ هرهاظو

 ايايحتسا ةالص لكل أضوتي ناك هلال لب ثدح نع ال مميت رم نبا نأ اضيأ لمتحو؛ تقولا جورخ دعب الإ لصي

 اقباطم سيلف اذه ىلعو « ءوضولا لدب مميتلا ىلع رصتقاف هتداعك ءاملا دحب ملو ةالصلا دارأف ءوضو ىلع ناك هلعلف
 ىف مميتمل ا نع ةداعإلا طةسأ نمل هيف ةجح الف دعي مل هنوكامأو ٠ رضحلا ىف مميتلا نم امهنيب ام عماجب الا ةمجرتل
 كلام بهذف « ةلأسملا لصأ ىف فلسلا فلتخا دقو « قافتالاب ةداعإلا هيلع بحب ال لاتحالا اذه ىلع هلال « رضحلا

 كاردإل ضيرملاو رفاسملا ىف درو اإ مميتلا نأب لاطإ نبا هبجوو « رضحلا ىف مميت نم ىلع ةداعإلا بوجو مدع ىلا
 نعو . كلذ رودنل ةداعإلا هيلع بج : ىعفاشلا لاقو . اساق .املا ىلع ردقب مل اذإ رضاحلا امم. قحتليف ةالصلا تقو
 ليعامسالا ةياور ىف ( ةعببر نب رفعج نع )ەلۋ . تقولا جرخ ولو ءاملا دي نأ ىلا لصيال : رفزو فسوي ىبأ

 وه (سابع نبا ىلوم اريمع تعمس) هل . نويندم ىلعألا هفصن و نويرصم دانسالا اذه فصل و « « رفعج ىثثدح د

 ىلوم ١ لاقف ثيدحلا اذه ىتحإ نبا ىور دقو « سابع نبا ةدلاو ثراحلا تنب لضفلا مأ ىلوم ىلالملا هللا دبع نا
 وأو ةصيمل نباو ةبقع نب ىسوم ىورو . اهدالوأ ىلوم وف لضفلا مأ ىلوم ناك اذإو « « سابع نب هللا ديبع
 حيحصلا ىف هل سيل و « هتابثإ باوصلاو اريمع امني اوركذيملو ميجا نأ نع جرعالا نع كثردحلا اذه ثريوجلا

 انأ تلبقأ ) هلق . نارقالا ةياور نم هنع جرعألا ةياودو ٠ لمضفلا مأ نع رخآ ثيدحو ثيدحلا اذه ريغ

 نب نمحرلا دبع و ثيدحلا اذه ىف ملسم دنع عقوو « روهشملا ىعباتلا راسب نب ءاطع وخأ وه ( راسي نب هللا دبعو
 فأ ىلع) هلو . نيحيحصلا لاجر ىف نوفنصملا هركذب مل اذهو « ةياور ثيدحلا اذه ف هل سيلو مهو وهو « راسي
 « نبا » ةظفل اذه ىلعف « ةمصلا نب ثراحلا وه لاقي : لاق هيبأ نع متاح ىبأ نبا ىحو « هللا دبع همسا لبق ( مج
 نيب و هنبي متاح ىلأ نبا قرفو « هما ال هبا مسا ثراحلا نأ متاح وبأ حصص نکل « ثراحلاو يج ىبأ نيب ةدثاز
 مسا ثراحلا لعل « ةمصلا نب ثراحلا نب موج نب هللا دبع و هدنم نبا لاقو « مرج ايأ اضيأ ىنكي ےہج نب هللا ديع
 ورمع نبا وه ملا ديدشتو ةلمبملا رسكب ةمصلاو . هيف ةفلتحلا لاوقألا عمجي نأ دارأ هنأكو « هيلع قفاوي ملو « هدج
 ةباحصلا ىفو « ريغصتلاب هنأ باوصلاو ءاملا ناكساب « مبجلا ىلأ ىلع اناخد » ملسم ىف عقوو « ىجرزحلا كيتع نب
 فذع لاقيو ‹ ىراصنأ اذهو ىشرق هلال اذه ريغ وهو < ةيناجبنالا بحاص وهو مهجلا وبأ هل لاقي رخآ صخڅ
 وهو « كاذب فرعي ىذلا عضوملا ةبج نم ىأ ( لج ب وحن نم ) هل . اههتابئاب و امهنم لك ىف ماللاو فلالا
 وبأ وه ( لجد هيقلف ) هلو . قيقعلا نم وهو لا ثب ىئاسنلا فو « ميملاو ميجلا حتفب وهو « ةنيدملاب فورعم
 ىلع لبقأ ىح ) هلو . جرعالا نع ثريوحلا ىلأ قيرط نم ثيدحلا اذهل هتياور ىف ىعفاشلا هنيب « ىوارلا ميوجلا
 , ءاصعب هت , ىعفاشلا دازو , رادجلا ىلع هدي عضو ىتح » جرعألا نع قحسإ نبا قيرط نم ىنطقرادلا و ( رادجلا
 نم ىنطقرادللو ( هيديو هجو حسن ) هل هاضر فرعي ناسنال اكوام وأ : احابم ناكر ادجلا نأ ىلع لوم وهو
 ثيدح نم دهاش هلو « ثريوحلا ىلأ ةياور نم ىعفاشل اذكو « هيعارذو هيج وب حسف د ثيالا نع حاص ىبأ قيرط
 ةشرخأ اكلام نأ مدقت دقو « هفقو أوبوصو هعفر ىف هياور ظافحلا أطخ نكل ء دواد وا جرحا رع نا
 ىف ام عم ةذاش ةباور اهناف هيعارذ ال « هيدي د ظفلب اضيأ ميج ىلأ ثيدح ىف تباثلاو ؛ حيحصلا وهو هانممب افوةوم



 ٣٣۸ f ثيدحلا

 لاق «دحاو بايب دعب نيعارذلا حسم باعإ ىف فالحل ا ركذ قأيسو « فعضاا نم اص ىنأو ثريوحلا بأ
 نکل « ىراخبلا عينص یضتقم وهو : تلق . ملا لاح ءايلل امداع ناک تي هنأ ىلع لوم ثيدحلا اذه : ىووثلا

 نم مالسلا ظفل نال < هللا ركذ ةدارإ وهو < بيس ىلع درو هنأب رصضحلا ىف مميتلا ذاوج ىلع هب هلالدتسا بقع

 نف  ةرابطلا نودي هزاوج عم - مالسلا درا رضحلا ىف مميت امل هنأب او ةالصلا ةحايقسأ هب ديرأ امو < هئارسأ

 لمتحي ليقو « ةردقلا عم ةراوط ريغب 'ةالصلا زاوج مدعل ىلوآلا قيرطإ مميتلا هل زاج رضحلا ىف ةالصلا توف ىشخ

 ىفكاسمإلا عرشي ا ن.رهطتملاب هبشتلا دارأ ام'إو « روظح ةحابتسا الو « ثدحلا عفر ر مميتلا كاذب علي دري ۾ هنأ

 « مدقت اک ءوضولاب بنجلا ثدح فيفخت عرشی اک مميتلاب ثدحلا فيفخت دارأ وأ < م نمل ناضمر

 ريغ هنأب ضقولو ‹ بارت رادجلا نم هديب قاعي مل هنآ مولعم هنآأل : لاق بارتلا طارتشا مدع ىلع لاطب نبا هب لدتساو
 اصملاب هتح ىلا جاتحا اذهلو « بارت رادجلا ىلع نكي مل هنأ ىلع لدي ام ىفاشلا ةب اور نم قبس دقو « لمت وه لب مولعم

 ؟ اهي دي له مینا ببساب 3

 هيأ نع قر ن نج را دبع نب دیس نع 0 نع جملا امدح هش انثدح لاق مدا نشرح - ۸

 امأ : باطحلا نب َر ل رسب نب 2 لاقف . هللا بصأ ف تبنحأ ىفإ : لاقف باطلا ن رع ىلإ لج 1 ءاح : لاق

 لاق لَ ینا ترکذف « تيلسن کف أ أو رمت رف تأ اماف «تنأو انأر قس ىف ا 62

 هيفكو هجو امهم حسم ع ءاعيف خفكو ضرألا ۾ هينكب لي 1 ىنلا برضف 6 اذكه كيفك ناک للي ل م ىلا

 EV < E1] مام :CHEF CWE CPO o rE eA ىف هفارطأ 0

 هيدر ىف فني له باب ٠ خسنلا ضعب ىف نأ قامركلا معذو ؛ هيدي ىف ىأ ( امهيف خفني له معیت لا باب ) لۆ

 لمت خفنلا نال « هتداعك الاتحا هيف نأ ىلع هبنيل ماهفتسالا ظفلب مجرت jy » مميتلل ديعصلا ام برضي ام دعب

 الكل هفيفخت دارأف ةرثك هل ءىش بارتلا نم هديب قلع وأ <« ميركلا هبجو بيصإ نأ ىثخ ہدہب قلع ءىثل نوكي نأ

 نأ ابعاز 00 مميتلا زاجأ نم هب كسم مث نمو « عيرشتلا نايبل نوكي نأ لمتحيو « همجو ىف رثأ هل قبي
 ظفلب هدرو أ ركذ امل المت لعفلا اذه ناك املف « كلذ ىلع ةدايز ريغ نم برضلا مميتلا ىف طرتشملا نأ ىلع لدي هخفن

 ةمجعملاب رذو ؛ فوكلا هنقفلا ةبيدع نبا وه ( كسلا انئدح ) لوق . الام هيف ثحبلل نأ رظانلا فرعيل مابفتسالا

 ةياور ىفو « ةيدابلا لهأ نم هنأ ىئاربطلا ةياور ىفو « هتيمسن ىلع فقأ ل (لجد ءاج) ھل . ىهرملا هللا دبع نبا وه
 رصتتخا ةباورلا هذه ( رامع لاقف « ءالا بصأ لف ) هلق . كلذ دېش ىز نب نحرلا دبع نأ ةينألا برح نب ناجلس

 فنصملا دروأ دقو « اهنودب اضيأ مدآ قب رط نم قبمبلا هجرخأ دقف « فنصملا نم كلذ سيلو « ريع باوج اهف

 ةياور نم امات هقسي ملو روكذملا دانسإلاب ةبعش نع اضيأ سفنأ ةتس ةباور نم هيلي ىذلا بابلا ىف روكذملا ثيدحلا
 ةبعش نع امهالك دمع نب جاجح قيرط نم ىثاسنلاو ديعس نب ىحي ل ا
 هقفاوو < e هو قئاسنللو « ءاملا دج ىتح م جارسلا داز « لصت ال لاقف م امهظفلو

 ليقو « « ةبرض مميتلا باب د قیاس مس اک دوعسم ناو یسوم ىنأ نيب ةرظانم هيف ترجو «دوعسم نب هللا دبع هيلع

 (رفس ف ) هل ٠ هنع با وجلاو كلذ ىف رمع هيلا بهذ ام هيجوت كانه ركذنسو < كلذ نع عجر دوعسم نبأ نإ
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نايس ة اور نم هدمب ىنا بابلا ىف ثم فنصل قأيسو ع انينجأف ه دازو < ةب رسن ىكذ مسلو
 . ةيعش نع برج نا 

 ىف ساقلا لمعتسا ارابع نأكو  تبلقت ىأ ةمجعملا نيغلاب « تغرمتق , دعب ةنآلا ةياورلا فو ( تكمماف ) هلق

نع مميتلا نأ ىأر ءؤضولا ةئيه ىلع عقو ءوضولا لدب عقو اذإ مميشلا نأ ىأر امل هلال ةلأسملا هذه
 حقي لسغلا 

 اذإ هيلع مل ال دهتجلا نأو « قلي ىنلا نمز ىف ةباحصلا داهتجا عوفو ثيدحلا اذه نم دافتسيو . لسفلا ةئيف ىلع

 اهئاضقب اضيأ ربع مأ هكرت فو < ةداعإلا هيلع بحجم ال دابتجالاب لمع اذإ هلأو « قتلا بصي مل نإو هعسو لذي

كامل) هلو . >٩ مدقت اک هيلع ءاضق الو ىلصي ال نيرووطلا دقاف نإ لات نمل كسمتم
 نأ ىلع ليلد هيف ( كيفكي نا

 مو خسفلا ىلع تلد سالاب تقبل ول كلذ ىلع ةدايزلاو « ثيدحلا اذه ىف ةحورشملا ةفصلا ىه مميتلا ف بجاولا

 برضو) هلق . أيس اک ليلدلا ثدح نم ربظألا وه اذهو « لكلا ىلع لمحتف لعفلاب تدرو امإ نكل « امنوبق

 اور فو (امہف خفنو) ےل . مدآ قيرط نم قببلل اذکو < قلاب ىنلا برضف رذ ىنأ ريغ ةباور ىف (ضرألا هيفكب

افيفخ اخفن ناك هنأ ىلإ ةراشإ اهيقو , خفنلا نع ةءانكىهو هيف نم امهاندأ مث  ةيتآلا جاجح
 نب نابلس ةياور فو« 

 عقو مبلعتلا نأ ىلع لدي ءالؤه قايسو . هنود ثفنلاو « قزلا نود وه : ةغللا لهأ لاق لفتلاو « اف لش د یر

 ميلعتلا نأ - ةبعش نع مهلك - هريغو نوره نب ديزي قيرط نم ليعامسالل و ؛ ديعس نب ىح قيرط نم سملو . لعفلاب

 كيجد امهب حسم مث خفتت مث و يحي داز « ضرالا كدب برضت نأ كيفكي ناك اإ مهظفلو « لوقلاب عقو
 نال مميتلا ىف راركشلا بابحتسا طوقسس للعو < مدقت اک بارتلا فيفخت بابحتسا ىلع خفنلاب لدتساو: « كيفكو

 رم رامع نوك نم اذخأ هأزجأ ءوضولا ىف حسملا لدي هسأر لسغ نم نأ ىلعو « فيفختلا مدع مزلتسي راركتلا

لا باجب] طوقسو ‹ مميتلا ىف نيتبرضلا ىلع ةدايزلا زاوج ذخؤي انه نمو« كلذ هأزجأو مميتلل بارلا ىف
 بيترت

 ش بانل نص مينا ن
 نيفكللو هجولل مثيلا بيسصاب - ٥

یس نع 5 نع 25 ىربخأ م ان ربخأ لاق اح اشو - معو
 نع یا ن نحرا دبع نب ر

حت هيف نم امتاندأ 2 « ضرألا هب یب يعش برضو « اذ اع لاق ذأ
 ينكر هو 

 دقو کلا لاق ىر نب ناحلا دبع نبا نع لوقي رد تمم لاق ما نع ةبش انربخأ رضا لاقو

 دع لاق : لاق هيبأ نع نجراا دبع نبا نم هت

رق نع حلا نع بش ان لاق رب رح ن نامل ؟ 17 دس 47
 ىَرأأ ن نج رلا دبع نب نع 

 اهيف لقت : لاقو . e E رادع هل لاقو رع دې هنأ هيبأ نع

 فالخلا ةرهش عم مزجلا ةغيصب كلذب ىتآو « *ىزجلا بجاولا وه ىأ ( نيفكلاو هجولل مميتلا باب ) هلق

 امهادع امو ؛ رامعو ميج ىنأ ثيدح يوس اهم حصي مل مميتلا ةفص ىف ةدراولا ثيداحألا ناف « هليلد ةوقل هيف

 امأو « المج نيديلا ركذي دروف ميج نأ ثيدح امأف . هعقر مدع حجارلاو « هفقوو هعفر ىف فلتخم وأ فيعضف

 لأ هاو . ةدالقلا ةت ىف مدقتملا ةشثاع ثيدخلو < مءطتسا ام هللا اوقتاف > ىلاعت هلوقل فااخت طقاس لوق هنيكل )١(



4f ۳٤۱ م4. ثيدحلا 

 ةياور ىفو « عارذلا فصن ىلا ةياور ىف و « نئسلا ىف نيقفرملا ركذب و نيحيحصلا ىف نيفكلا ركذب دروف رامع ثيدح
 نإ : هريغو ىعفاشلا لاف طابآلا ةباور امأو « لاقم اممفف عارذلا فصأ اذكو نيقفرملا ةياور امأف . طابألا ىلا
 ايف ةجحلاف ءرمأ ريغ عقو ناك نو « هل خسان وهف هدعب لَم ىنلل حص مميت لكف مللي ینا صب عقو كلذ ناك

 « كاذب ملي ىنلا دعب ىتفي ناك رامع نوكن يفكلاو هجولا ىلع راصتقالا ىف نيحيحصلا ةياور ىوقي اممو . هب أ

 ةب رض ىلع راصتقالا ةلأسم ىلع مالكلا ىفأ سو « دهتجلا ىبناحصلا ايس الو هريغ نم هب دارملاب فرعأ ثيدحلا ىوادو
 قيرط نم ثيدحلا اذه ىثاسنلا ىور دقو « لاهنم نبأ وه ( جاجح انثدح ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ هاب ىف ةدحاو

 جاجح نع قايسلا اذه ىلع هعبات و ء دم نب جاجح نم ىراخيلا عمسإ مو ‹ قاسلا اذه ريغب ةبعش نع دم نب جاجح

 لاقف هنع ىرصبلا ةعزخ نب دمع امهفلاخو « هنع قاربطلاو رذنملا نبا هجرخأ ىوغبلا زيزعلا دبع نب ىلع لاهنم نبا

 هتياور نم تطقس : تلق . هيف مو هنأ لا را یوا کا هيبأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع نع «

 ( محلا نع) هلو لعأ هللاو . ثيدحخلا اذه ىف هل ةءباور ال نمحرلا دبع دلاو ىذبأ نال ام ديالو « نا » ةظفل

 ةياور ىف ( نمحرلا دبع نبا نع ) ج3 . اضيأ رذنملا نبا ةياور ىهو « كحل ا ىلرخأ » ىليصالاو ةعركةياود ىف
 نع مدآ ةياور نم هلبق ىذلا نتملا قايس ىلا راشأ (اذع) 5 . « نمحرلا دبع نب ديعس نع » تقولا أو رذ فأ

 قيلعتلا اذهو « ليمش نا وه ( رضألا لاقو ١ هلق . رمع ةصق جاجح ةياور ىف سيل هنأ الإ ٠ كلذك وهو ةبعش

 هنع هيوهار نب قحا قيرط نم جرختسملا ىف م وبأ هجرخأ و « رضنلا نع روصنم نب قتحإ نع ملسم دنع لوصوم
 ( ديعس نع رذ نم هعمس هنأ رهاظلاو « نمحرلا دبع نب ديعس هخيش خيش نم هع محلا نأ ةءاورلا هذه فرضنلا دافأو

 تدافأو « هتابثاب تاياورلا ىف ءىحب ام رثكأ اذ-هلو نقتأ ناک رذ نم هل هعامس نأكو « هنع هذخأف اديعس قل مث

 رامع داهتجا هدابتجا فلاح اذهلف بنجأ دق ناك اضيأ رمع نأ برح نب ناملس ةياور

 را نب نرل دبع نا نع رد كسلا نع ا ريثك نب دم اشم -

 « نافكلاو ةجولا كيفك » لاقف للم <ىدلا ني اف تكس : رمل لامع لاق : لاق نمحرلا دبع

 ةيلعافلا ىلع امممف عفرلاب هريغو ليصالا ةءاور ىف اذك( نافكلاو هجولا كيفك ) ريك نب دمع ةيآور ىف هلو

 ىنعأ راضاب امإ ةيلوعفملا ىلع امف بصنلاب « نيفكلاو هجولا كيفكي » ةعركو رذ ىنأ ةياور فو ‹ حضاو وهو

 لوعفم هنأ ىلع نيفكلا ىف بصنلابو ةيلعافلا ىلع هجولا ىف عفرلاب وأ « نيفكلاو هجولا حسمت نأ كيفكي ريدقتلا وأ

 قبو فاضملا فذف نيفدكلاو هجولا حسم كيفكب لصآلا نأب كلام نبأ ههجوو امهيف ىجلاب ىور هنإ ليقو « هعم

 دحأ بهذ هيلاو « مدقت اک ضرغب سيل نيفكلا ىلع داز ام نأ ظفللا اذه نم دافتسيو « ناك ام ىلع هنأ رورجما

 . ثيدملا باحعأ نع ىباطخلا هلقنو « كلام نع هريغو مهجلا نبا هلقثو « ةمزخ نباو رذنملا نباو ريرج نباو قعإو
 راكن ا وهو : لاق . هريغو ىدرواملا كلذ ركنأو « ميدقلا ف ىعفاشلا نع هريسغو روث وب ا داوو + ووتلا لاقو

 حرش ىف همالك نأ . ليلدلا ىف ىوقلا وهف احوجرم ناك نإ و لوقلا اذهو : لاق . ةقث مامإ روث ايأ نال دود
 هب دارملا سياو « ميلعتلل برضا! ةروص نايب هب دارملا نإ : ثيدحلا اذه نع باوجلا ىف لسم حرش ىف لاقو . بذإملا
 رهاظلا وه كلذ نآل : كلذ عيمج نايب هب دارملا نأ ىلع لدب ةصقلا قايس نأب بقهثو . مميتلا هب لصح ام عيمج نايب



 ءوضولا ىف طرتشم كلذ نأ نم نيقفرملا ىلا حسملا غولب طارتشا نم هب لدتسا ام امأو « « كيفكي امنإ » هلوق نم
 قالطالا وهو « رخآ ساقب كلذ طرتشي مل نم هضرام دقو . رابتعالا دساف وهف « صنلا ةلباقم ىف سايق هنأ هباوجل

 صنلا اذه دوجو عم كلذل ةجاح الو « ةقرسلا ةبآ ىف

 : لاق نما ربع نع نهرا ربع نا نع رد نع لا نع بش اناج لتس اشو — ۳
 ت 5 507 ر ها

 ثيدحلا قاسو . . راع هل لاقف رع تدهش
 1 تر د رر سم نرو ته لو وم ا

 نمح رلا دبع نا نع رذ نع لا نع ةبعش انثدح ردنغ ان دح لاق راش نب د۶ (نشرو - ۳

 « هيفكو هجو حسف ضرألا هديب لكم ةئنلا برضف » راع لاق : لاق هببأ نع ىر نا

 نأ هرهاظو « ثيدحلا قاسو د لاق لب ةءاورلا هذه ىف نتملا قسي ملو 2 ميهاربإ نبأ وه ) لسم ان دج ( هلو

 ةراشإلا قرطلا هذه داراب دصق هنظأو ةيعش نع ردذغ قيرط نم الزان هقاس مث : هلبق ىذلا ظفللا قفاوب هظفل

 دقو <« ردنغ قابس اضيأ فنصملا رصتخاو 3 ةطساو الب ديعس نم هعمس کلا نأو 3 هتدايزب درفت رضنلا نأ ىلا

 ربع ةصق هيف ركذ متأ هقايسو ىراخبلا خيش راشب نب دمي نع هحيوص ىف ةيزخ نبا هجرخأو < هنع دحأ هجرخأ

 لعأ هللاد . اضيأ خفنلا هيف ركذو

 ش ملام ميتا هز : نسحلا لاقو . ءاملا نم هيفكي را ةوضو بيلا ديعسملا اإ ت 5
 ےک ےس

 ٠

 اهب مشيتلاو بسلا ىل قالصلاب سأب ال: ديس نب ىح لاقو . 3 وهو سابع نبا ماو . تد

 قيرط نم رازلا هجرخأ ثيدح ظفل ةمجرتلا هذه ( ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا ) نيوتتلاب ( باب ) هلق
 باوصلا نا : ىنطقرادلا لاق نكل « ناطقلا نبأ هحمصو اعوفرم هريره ىنأ نع نيريس نب دمت نع ناسح نب ماشه

 - مجلا نوكسو ةدحوملا مضبإ وهو  نادحي نب وربع نع ةبالق ىنأ قيرط نم نئسلا باحعأ و دحأ یورو . هلاسرإ

 نابح نباو ىذمرتلا هحمصو « نينس رشع ءاملا دحي مل نإو مسملا روبط بيطلا ديعصلا نإ » هظفل و « هوحن رذ ىبأ نع

 ةبيش بأ نباو <« ثدح ملام دحاو مميت ”ىزحي » هظفلو قازرلا دبع هلصو ( نسحلا لاقو ) هلت . ىنطقرادلاو
 ىلع تن أف تمميت اذا « ءوضولا ةلذنع مميتلا » هظفلو روصنم نب ديعسو « ثدحلا الا مميتلا ضقني ال ١ هظفلو

 ديبع نب سنوب نع هفنصم ىف ةملس نب داح هجرخأ ام كلذكو . بابلا دوصقم ىف حرصأ وهو « ثدحت ىح ءوضو

 ( ميتم وهو سابع نبا مأو) هلق . « ثدحت ملام ءوضولا لثم دحاو مميتب اهلك تاولصلا ىلصت د لاق نسحلا نع

 « هلثم صاعلا نب ورمعل « بنجلا فاخ اذإ باب د ىف ناشر حيمص هدانسإو امهريغو قبيبلاو ةبيش ىنأ نبا هلصو

 مميتم وهو سابع نبا مأ امل ةفيعض هب ةرابطلا تناك ولو ءوضولا ماقم موقب مميتلا نأ ىلا كلذب فنصملا راشأو
 ىلا  ممريغو نيعباتلا نم  مهضعإ بهذو « روهمجاو نييفوكلا ىراخبلا اهيف قفاو لالا هذهو . اًءضوتم ناك نم

 الي ینا ىطعأ كلذلو « تقولا جورخ لبق ةالصلا ةحابتسال ةيرورض ةراهط مهينلا نأ مهتجحو . كلذ فالخ

 لطبف ءاملا دجو هلال « كيفكي هلاف ديعصلاب كيلع » هل لاق نأ دعب هب لسقغيل ءاملا نم ءانإلا لصي ملف بنجأ ىنلا
 مميتلاب رثك آلا دنع حيبأ دقو « رظن دحاو مميتب ةضيرف نم رثكأ زاوج مدع ىلع اذهب لالدتسالا ىفو . همميت



€۷ 
 ثيدحلا ۳٤۳ ۳٤٤

 ىلصي ال : لاقف ىضاقلا كيرش ذشو . ةضيرفلا مدقت طرتشي هللا هحر اكلام نأ الإ , ةضيرفلا عم لفاونلا دحاولا
 دحاولا مهيتلاب لفاونلا تح اذإ : رذنملا نبأ لاق . الفت وأ تناك اضرف ةدحاو ةالص نم ربك أ دحاولا مميتلاب
 ىف سيل هنأب قمبلا فرتعا دقو . ىنا . ليلدب الإ لفاونلل طرتشم ضن ارفلل طرتشي ام عيمج نال « ضئارفلا تحص
 نم فاع هل لعي الو « ةضيرف لكل مميتلا باجي رمع نبا نع حص نكل : لاق . نيفرطلا نم حيت ثيدح ةلأسملا
 ىف هلوق مومعب بوجولا مدعل فنصملا جّتحاو « بحي ال هنأ سابع نبا نع رذنملا نبا هاور اي بقعتو < ةباحصلا
 لصيو اهلجأ نم مميت ىتلا ةضيرفلا ىلع روهجلا هلمحو « ءاملا دجت وأ ثدحت ملام ىأ , كيفكي هناف ١ بابلا ثيدح
 لاقو ز هلق . ملعأ هللاو . مميت دج مل ناف ٠ ءاملا بلط بجو ىرخأ ةضيرف ترضح اذاف « لفاونلا نم ءاش أم هب
 داكت ال ىلا ةحلالا ضرالا ىه تاحوتفم ةمجعم مث ةدحومو ةلمهعي «ةخبسلاو د ٠ ىراصنالا وه (ديعس نب ىح
 ديعصلا ١» ةمجرتلا ىف هلوقب قلعتي رثالا اذعو . ةدحوملا ركب ةخبس ضرأ ىه تلق ضرالا تفصو اذإو « تبنت
 « بارتلا طارتشا رهظالا نأو هيف فالخلا لقن مدقت دقف ديعصلا امأو « رهاطلا بيطلاب دارملا نأ ىأ « بيطلا
 ال لبق ناف : لاطب نبا لاق « ضيعبتلا هنأ رهاظلا ناف « هنم ميدبأو مكهوجوب اوحسماف إل ىلاعت هلوق هيلع لدو
 : لاق « ءىش هنم ديلاب قلعي ال ىذلا الثم رخصلا ةفص ال بارتلا ةفص هذهو ؛ اءزج هنم ذخأ اذإ الإ هنم حسم لاقي
 مهفي ال تلق ناف : فاشكلا بحاص لاق . فسعت هنأب بقعتو . ةلص « هنم » هلوق نوكي نأ زوج هنأ باوجلاف
 ناعذالاو « لوقت اک وه : تلق . ضيعبتلا ىنعم الا هريغ وأ نهدلا نم ىسأ رب تحسم لئاقلا لوق نم برملا نم دحأ
 2 لاق هنأ ةرجحلا نأش ىف ةشئاع ثيدح هخبسلاب مميتلا زاوجل ةعزخ نبا جتحاو . ىهنن ا . ءارملا نم ريخ قحلل
 ةلخاد ةخبسلا نأ ىلع لدف ةبيط ةنيدملا مب ىنلا ىمس دقو : لاق ةنيدملا عي « لغ تاذ هخبس کت رجم راد تي راو
 هيوهأر نب قحح] الإ كلذ ىف فلاخ ملو 5 بيطلا ىف

 8 ر ۴ک ےک ت 5 7 ١ 9 رو 17 |
 0 چ

 اسلا دنع ىلحأ َةَقَو الو ةو انعقَو ليلا را ىف انك اذإ ىتح انيرشأ اذإ و « ليم ىلا عم ررقَس ىف انك ين اا لا 2 جيب دو فا ف سا اع ل رم مع هتلااص تا
05 5-4 

 یس احر وا 'ميمعسي  نالف م نالف م نال طظفيتسا نم لوا ناكو « سلا أح الإ اظ" | ا « امم 2 ¢ م TEE ا ا . 5 را ا 5 ف
١ 

 - وا ا م 5 م ۹ 5 د رھ
 هت وص فرو ريكف - ًاديلج الجر ناکو  سانلا باصأام ىأرو رع طقيتسا املف . هم ون ىف هل ثدح ام ر ۶ ےس 0 2 و ى 3 - ا ب ء ء 2 e 0: 3 ر ےس ىردت ال األ يقيني وه نوكيت ىتح قوي ل مان اذإ وای 'ىبلا ناكو « عبرا باطما "نب رع مج  ةفوع چ اک 0 و مج 3 - 8 يجدر bk 2 35 2 7 2 ص

 هلا | ا طظقيتسا الف ؛ ا ینا وص ظقيتتما قح رييكسلاب 42 وص مه ريد يكب لازاش « رييكسل لاي ا هج 1 1 رشد موا يع طاف د
 ءوضاولاب اعد لو « دي ريع راسو « لح راف 5 اول را - ريض ال وات ريض ال : لاق ؛ er اصأ ىنذلا 8 ا دا ا ص - 1-9 ۶ 5 5 1 2 7

 1 لاق 0 مرا عم "لمعي 1 لزم لحرب وه اذإ هتالص نم لتفنا الف 6 سانلاب لصف ةالصلاب ىدونو 3 اضوتف ا ا مر ول نم ل 20 رو 0 ١

 م كيفك هن . ديعصلاب كياع : لاق . ءام الو ةبانح ىنتياصا : لاق ؟ موقلا عم ىلصت نأ نالف اي كم ام 2 7 .٠ 7 1 ت 5 و ا ٤ 5 ها 9 42 عم 0 چ
 a e 2 ا 2

 ادو - فوع هيس ءاجر وبأ هسي ناك تالف اعدف لّريف ؛ شطعلا نم “سالا هيلإ یکتشاف وسیم ینلا راس - * چ



 يق ناك دو €۸

 نأ : اه الاقف اه ريب ل ءام نم  نيقحيطَس وأ - ني دان نيب ةأرما ايقلتف اقطناف « ءال ايغتباف اهدا : لاقف ایلع

 ىلإ : الاق ؟ بأ ىلإ : تلاق . اذإ قلَطنا : اه الاق . واح انرقن و : ةعالا وهذه سمأ ءاملاب ىدهع ةتلاق ؟ هللا

 لي بلا ىلإ اه ا وه : الا . ىب اصلا هل لاقي ىذلا تلاق . يشيب نا لوسر

 وأ - نيت دار روو هبله غرف ءانإب هل 7 ىنلا دَر ¢ اه ريب ن 2 اهول زەتساف : لاق . . ثيدحلا ا

 نم یتتساو ءاش نم 8 ١ . اوقتساو اوقثما : سانلا ىف َىدوُنَو يلازعلا واط اهمها وفأ 2-5 ار نيتحيطسلا

 درفت ةا هو . كيلع هغرفأن بهذا : لاق 0 نم ءانإ بانج 0 ضا ىلا اىطعأ نأ َكاذ را ناكو « ءاش

 ا UE تک مري. ےک و عا رە
 ئا لاقف . امف أدتبا نيح اهنم ةالم دشأ اهنأ انيلإ ليخيل هنو امنع ملقأ دقل هللا مكاو ٠ اراب لعق ام ىلإ

 اهواتحو بوث ىف اهوا « امامط اهل وعم ىتح  ةقيوَسَو ةقيقدو ةوجع نيب نو - اه اوعمج . اهل اوعما : لل

 . اناقسأ ىلا ره هلا نکا ايش كلام نم ان” زر ام نيلم : اه لاق « امیدی نیب بولا اوَّضَوَو اه ريمَب لك
 ےب ت 2 و 2 < عمو ص٤

 اذه ىلإ ىب ابف نالُجَر یتیقک « ْبَجَملا تلاق ؟ ةنالف اي كلب ام ۽ اولاق . منع "تسْبتحا دقو املهأ تف
 ٠ اهيدبصإب تلاقو  هذهو وزه نيب نو سانلار YY هنإ هللا وف ءاذكو اذك لمفف « اصلا لاقي ىذلا

 كلذ 5 نوما ناک . 2 هل ا هنإ 5 ضرألاو ءامسلا ىنعت ءامسلا ىلإ اهجمف رف ةبابسلاو ىطسأولا

 ءالؤه نا ا امموقل امون تاق . هنم ىه ىذلا مرسلا نوبيصي الو نیک ر شما نِي م اهلاوح نم یک نورین

 مالسإلا ىف اولخدف « اهوعاطأف ؟ مالسإلا ىف مكل ليف« اهب عت ريدي مر

 هريغ ىلإ رند ند جرخ ا هللا دبع وبأ لاق

 وبا نوغرقب باتكلا لهأ نم ةقرو ة- نوئباصلا ةخسن ىفو - نيئباصلا : ةيلاعلا وبأ لاقو

 [ هلا « ۴۳٤۸ ىف ءافرط - ۴٤٤ ثيدحلا |

 O ل ىحنو < ءدهرسم نبا د رذ وبأ داز ( ددسم انثدح ) هلق

 نييعت ىف فلتخا ( عللي ىنلا عم رفس ىف انك) هلق ٠ نوير صب مهلكو نيصح نبا وه نارمعو ىدراطعلا وه ءاجر وبأو

 00 ا الا ا ا رفسلا اذه

 نع ًأظوملا فو. ثيدحلا « انآ لالب لاقف ؟ ان ولكي نم لاقف لزنف اليل ةيبيدحلا نم مب ىنلا لبقأ د دوعسم نبا ثيدح
 نب ءاطع نع قازرلا دبع فنصم ىفو  ءالالب لكوو « ةكم قيوطب ةليل مب هللا لوسر سرع السم ملسأ نب ديز
 ایز يرو رک اک نم مر 9 لا ل یار در یم نأ اخ أ سيت دان

 ىف عقوو « هنيعي مل نكل رفسلا ىف ًاضيأ حبصلا ةالص نع مهمون ةصق ةالصلا ىف ارصتخم ىراخبلاو الوطم ةداتق نأ

 ةت ؤم ةوزغ یه ءارمالا شيج ةوزغ نأب ربلا دبع نبا هبقعتو « ءارمألا شيج ةوزغ ىف ناك كلذ نأ دواد ىبآل ةياور

 ةوزغ يغ ىرخأ ةوؤغ ءارمآألا شيج ةوزغب دارملا نوكي نأ لمتجي نكل < ؛ لاق ام رهو , ب ىنلا اهدهشي ملو



E ثدحلا ٤٤ 

 ةصقلا نأ ليصألا مزج « حبصلا ةالص نع ميمون ىنعأ ' , رثكأ وأ ةرم كلذ ناك له ءاملعلا فلتخا دقو . ةت

 ةداتق ىلأ ةصق نأف « لاق اك وهو « نيصح نب نارمع ةصقل ةرياغم ةداتق ىلأ ةصق نأب ضايع ىضاقلا هبقعتو <« 5

 نارعع ةصقف ًاضيأو « هنيبنس اک هعم اناك امهم أ ايف نارمع ةصقو « مان امل مقلب ىنلا عم 0 اف

 نم لوأ نأ امف ةداتق ىبأ ةصقو « ريبكتلاب رمع هظقب أ ىتح مقلب ىنلا ظقيتسي لو ركب وبأ ظقيتسا نم لوأ نأ اهيف

 لسم دنع عقو ام اسال نكمم امهنيب عماف كلذ عمو « تارياغملا هوجو نم كلذ ريغ نيتصقلا فو « مقلب ىنلا ظقيتسا .

 هلو طل ثيدحلاب ثدحن وهو هعمس نيصح نب. نارمع نأ ركذ ةداتق ىلأ نع ثيدحلا ىوار حاب ر ن هللا دبع نأ هريغو

 . اهداحتا ىلع لدب اذبف . ايش ثيدحلا نم هيلع ركذأ اف لاق . ةصقلا ادهاش تاك ى اف « ثدحت فيك رظنا : هل لاقف

 U حابد نب هلا دبع قدصو امهادحاي ثدغ نبتصقلا رضح نارمع نوكي نأ لمتح : لوقي نأ ددعتلا ىعدمل نكل

 نبا لواحو « هانمدق اك اهنطاوم فالتخا ةصقلا ددعت ىلع لدي امو . لأ هللاو . ىرخآلاب ةداتق ىنأ نع ثدح

 مسا نأ و « ةيبيدحلا نم موع وجر نامز نم بيرق ریبخ نم مې وج ر نامز نأب امهنيب عمجا ربلا دبع

 نم قاريطلا یورو . هيلع درت كوبت ةوزغ نيعتب قازرلادبع ةباورو « فاكتلا نم هيفام نع الو . امملع قدصي

 ءاخلا نوكسو يملا رسب وهو « رخ وذ رجفلا ملل اک ىذلا نأ هيفو « نارمع ةصقب امش ةيمأ نإ وربع ثيدح

 ملسم دنع ةريره ىلأ عندج و ؛ دواد ىنأ دنع هلصأو اضيأ ربع ىذ قيرط نم هجرخأو « ةدحوملا حتفو ةمجعملا

 ناہح نالو . ةداتق ى ENS دا aT *الك ىذلا وه الالب نأ

 لاق ( انيرسأ) نإ ٠ لعأ هللاو ةعقتل أ ددعت ىلع لدي ًاضيأ اذهو « رجفلا مل *الك هنأ دوعسم نب | ثيدح نم هحص ىف

 ليالا ريس ل.قو ىلا ا | کا بح اص لات ةو اليل ترس اذإ ىنعع تيرسأو تيرس لوقت : ىرهوجلا

 كلت فط وز بوس رک د فاصملا دنع ةءاتق نأ ةا هر ف ةعقو انعقو) إو ىاثلا لوقلا فلاخ تر دلا اذهو . هلك

 « ميظقرأ انأ لالب لاقف . ةالصلا نع اومانت نأ فاخأ , لات مقل هنأ هيفو « كلذ ىف موقلا ضعب لاوس وهو ةءاسلا

 زوج ىو: عقرلاب اساور ل وه « عب ارلأ » هلوقو . ناک ربخ هلال لوأ بصب ( نالف ظقيتسا نم لوأ ناكف ) هلق

 هئاور 2 هكراش دقو 2 fad) ناک هد ا نأ عم ةيالثلا م ةه یس هنأ فوع ناب دقو 4 اضيأ ناک رڪ لع هيصن

 ES كفيل ستر E د هجرخأ « ظقيتسا نم لوأ ىمسف ريرز نب لس دنع
 الو كلذ دهاش هنأ هقايس رهاظ نال ةصقلا ىوار نارمع ىتاثلا نوكي نأ ملعأ هللاو هبشيو .« « کب وبأ ظقيتسا نم

 ىف « ةئيعملا ةدقلا هذه ةيا مر ىف نارمع كراش نم كلاثلا توكي نأ هيشيو « هظاقيتسا دعب الا هتدهاشم هنكع

 سانلا طقيأ و « هتظقياف موقلا ىفدأ تمل ء سمشلا رح الإ ىنظقيأ اف : رخ وذ لاق , ةيمأ نب وربع ةءاور نم ىناربطلا

 ىحولا نم ىأ ةثلثم اهدعإ لادلا مضي ( هل ثدحي ام ىردنال انال ) هلو . « مب ىنلا ظقيتسا ىتح اضعب مهضعب
 الا الاب ٠ كلا هنم ذخ وي : لاطب نبا لاق . كلذ لاح ال هنوظقوي الف ىحولا عطق هظاقيإ نم نوفاخم اوناك

 0 مايقز أد فيا ها :ه ملم دازو «ةبالصلا ىنعع ةدالجلا نم وه ۽ اديلج الجر ناكو 0 هلو اطاشحا

 هال ريکا صخو : نيتحل هللا نيب عمجاو بدأآلا قيرط كواس ريبكتلا هلاعّتسا ىفو . ةوقب هفوج نم هتوص جرخب

 ىأ (ريضال] هل 2 اقو جرخ یھ ت ةالص نع مومو نم م ىأ ( مهباصأ ىذلا ( هلو ةالصلا ىلإ ءاعدلا لصأ

 ءوسال E ىف ہا فالو < هتياود ىف قميبلا كلذب حرص فوع نم كش « ريضي ال وأ ل رف د نوال

 يرابلا حت © 4 جج هس م



 مميتلا باتك ۔ ۷ : }5°

 مهيلع جرحال مهنأب اهتقو ىف ةالصلا تاوف ىلع فسألا ن٠ ممل ضرع امل ةباحصلا بولقل سيئأت هيفو « ريضي الو

 نكي مل اذإ اهركذ تقو نع ةتئافلا ريخأت زاوج ىلع هب لدتسا ٠ مالا ةغيصب ( اولحترا ) هلق . كلذ اودمعتي ملذإ

 عضوملا كلذ نم لاحترالاب سالا ىف ببسلا ةربره ىبأ نع مزاح نأ ةياور نم ملسم نيب دقو ؛ةنارتسأ وأ لفاغت نع

 مكن اكم نع اولوګ و د وعسم نبا ثيدح نم دواد ىنالو « ناطيشلا هيف انرضح لزتم اذه ناف , هظفل و هيف اومان ىذلا

 مهنأ بابلا ثيدح ىف لب « ةهاركلا تقو ناك كلذ نوك هيف ةلعلا نأ معز نم ىلع در هيفو « ةلفغلا هيف كتباصأ ىذلا
 دعب الإ نوكي ال كلذو « سمشلا مهتبرض ىح » ةريره ىبأ ثيدح نم مسلو « سمشلا رح اودجو ىح اوظقيتسي مل
 ليقو « ودعلا نم ازرحت لبقو « اهلاوحأب مهلاغتشال ةالصلا مقلب ىنلا رخأ امن لق دقو « ةهاركلا تقو بهذ نأ

 امئان ناك نم ظقيتسيل ليقو « دواد ىبأ دنع مدقت اک ةلفغ لح لحما نال ليقو « ىحولا نم هيلع لزني امل اراظتنا

 ةالصلا مقأ ) ىلاعت هلوقب خوسنم ةتئافلا ءاضق ريخأت نأ هريغو بهو نب! نع ىورو . انالسك ناک نم طشنيو

 نيب عمجا ىف .املعلا ملكت دقو ؟ رخأتملا مدقتملا خسني فيكف قدم ثيدحلاو ةيكم ةيألا نال رظن هيفو ( ىركذل

 اع بلقلا نأ امهدحأ ؛ ناب اوج هل : ىوونلا لاق « ىلق ماني الو نامانت ىنيع نإ » مقلب هلوق نیب و اذه مونلا ثيدح

 هنأ ىاثلاو . ناظقي بلقلاو ةمئان امال نيعلاب قلعتي ام كردي الو « امهوو ىلألاو ثدحلاك هب ةقلعتملا تايسحلا كردي

 نع مونلا ةصق ىأ اذه فداّصف « ردان وهو هبلق هيف ماني لاحو « بلغألا وهو مانيال هيف هبلق ناك لاح : نالاح هل ناك

 قلعتيام كردي ال ناك نإو باقلا لاقب الو . لاق اک وهو . فيعض ىناثلاو لوألا وه دمتعملا حيحصلاو : لاق . ةالصلا

 نأ ىلإ رجفلا عولط ءادتبا نم ناف « ليوطلا تقولا دورم ان اظقب ناك اذإ كردي هنكل الم رجفلا ةيؤر نم نيعلاب
 ًاقرغتسم كاذ ذإ مقلي هبلق ناك لاقي نأ لمتح : لوقت نال « ًاةرغتسم نكي مل نم ىلع قختال ةليوط ةدم سمشلا تيم

 ىف ةكحلا نوكتو « ةظقيلا ىف ىحولا ءاقا] ةلاح هلي قرغتسي ناک اک ‹ مونلاب هفصو كلذ عم مزلي الو ‹ ىحولاب
 نا : رينملا نبا باوج اذه نم بيرقو . ةالصلا ىف هوهس ةيضق ىف اک سفنلا ىف عقوأ هنال لعفلاب عيرشتلا نايب كلذ

 ىلع بيجأ دقو . ءاوسلا ىلع وأ « ىلوالا قيرطب مونلا ىف « عيرشتلا ةحلصمل ةظقيلا ىف وهسلا هل لصح دق بلقلا
 امو ‹ هئوضو ضاقت! ةلاح هيلع خيال ىأ «ىلق ماني ال » هلوق ىنعم نأ اهنم ؛ ةفيعض ىرخأ ةبوجأب لاكشإلا لضأ

 لئاق نأك : ديعلا قيقد نب لاق . هلبق ىذلا نم بيرق اذهو « ثدحلا هنم دجوي ىتح مونلاب قرغتسي ال هانعم نأ

 ماني الو نامانت ىنيع نإ » مم هلوق نأ كلذو «ديعب كلذو « ضاقتنالا ةلاح كارداب بلقلا ةظقي صيصخت دارأ اذه

 هيف اوماكت ىذلا ةراهطلا ضاقتناب هل قلعنال مالك اذهو ؟ رتوت نأ لبق مانتأ : ةشئاع لوق نع اب اوج جرخ « ىلق

 نامطم مونلا ىف عرش نم نيب قرفو « رتولل ةظقيل اب بلقلا قلعت ىلع هتظقب لمحتف رتولا رمأب قاعتي باوج وه ]و
 تعلط ىح مونلا ثيدح ىف لاكشإ الو ضراعت الف اذه ىلعف : لاق . ةظقبلاب اقلعتم هيف عرش نم نيبو هب بلقلا

 : لعأ هللاو ها . رجفلا ةءالكب هلكو نم ىلع ادمتعم ريسلا بعت هبج وأ امل همون ىف نأمطا هنأ ىلع لمح هنآل « سمشلا

 نأو « هب هقلعتل ايونعم اكاردإ رولا تقو هكارداب « ىلق ماني الو » هلوق نم ةموبفملا ةظقيلا صيصخت هلصعو
 . نأ ثيدح ىف اک « كسفنب ذخأ ىذلا ىسفنب ذخأ » هل لالب لوق هديؤبو « ًاقرغتسم امون ناك بابلا ثيدح ىف همون

 رابتعا ىضتقي هلاق ام نأب هيلع ضرتءا دقو . اقرغتسم ناك لالب مون نأ مولعمو « هيلع ركي ملو لسم دنع ةريره
 ةبوجألا نمو . كلذكانه وهو « قايسلا هيلا دشرأو ةنيرق هيلع تماق اذإ ريتعي هنأب باجأو ؛ ببسلا صوصخ



 t١ مغ ثيدحلا

 عيرشتلا ةحاصمل ادمع كلذ مهمالعإ كرت نكل تقولا جورخم معو ان اظفي هبلق ناك : لاق نم لوق ًاضيأ ةفيعضلا

 0 طب اک مالحأ ثاغضأ هيلع أرطي ال هنأ هبلق نع مونلا ىننب , دارملا : لاق نم لوقو

 لاق : (ةدئاف) . ناعتسملا هاو هانررق ىذلا هجولا ىلع لوألا باوصلا ىل | امرقأ ةبوجأ ةدع هذبف . ىحوو قح همون
 ايداو ناكن إو « هعضو» نع لوحتيلف رفس ىف هتتاف ةالص نع مون نم هبتن | نم : لاقف ءاملعلا ضعب اذهب ذخأ : ىطرقلا

 ىداولا كلذ لاح نم ملعيال هنآل ملي ىنلاب صاخ وه : ليقو « هنيعب ىداولا كلذ ىف مزلي اإ ليقو . هنع جرخیف
 « هنم لوحتلا هل بحتسا ةدابع نع ناكم ىف 10 ا ا

 نأ ىلع لدي ( ديعب ريغ راسف ) ھلو رخآ ناكم ىلإ هناكم نم لوحتلاب ةعملا مو, ةبطخلا عامس ىف سعانلا رمأ هنمو
 بقعتو « تئاوفلل ناذآلا ىلع هب لدتسا (ةالصااب ىدونو ) هلو . داتعملا مريس فالخ ىلع عقو روكذملا لاحترالا

 حيرصتلا ةداتق بأ ثيدح نم لسم ةياور ىف نأب بيجأو . ةماقالا انه هب دارب نأ لمتحف ناذآلا نم معأ ءادنلا نأب

 هيف ( سانلاب ىلصف ) هلق . ىتأيس اك كاذب ةصاخ هل مجرتو . تيقاوملا رخاوأ ىف فنصملا دنع وه اذكو « نذأتلاب

 ندلا جارس خيشلل ةدمعلا حرش ىف عقوو « هتيمسن ىلع فقأ م ( لجرب وه وه اذإ ) هل . تئاوفلا ىف ةعاملا ةيعورشم

 : ىلكلا نبا لاق اودي كيش « ةعافر وخأ ىراصنالا كلام نب عفار نب دالخ وه لجرلا اذه : هصن ام نقلملا نبا
 ىلكلا نبا لوق ىلع امأ : تلق . لِي ىنلا دعب شاع هنأ ىلع لدي اذهو . ةياور هل : هريغ لأقو « ذئموي لتقو
 رضع فيكف « فال الب ةليوط ةدمب ةصقلا هذه ىلع ردب ةعقو مدقتل ةصقلا هذه بحاص وه ن , نأ ليحتسف

 نوكي نأ ةياور هل هنوك نم مزايال نكل « وه نوكي نأ لمتحيف ىلكلا نبا ريغ لوق ىلع امأو ؟ هلتق دعب ةصقلا هذه

 ىلعو . هوحنو رخآ یناعص هنع ابلقن نکا a طقسا GS نأ لاهتحال قلي ىنلا دعب شاع

 هنم هءامسب امف حرصو مرضخم ريغ ىعبات نع ةياور ءىجت نأ الإ ردبب لتق هن لاق نم نيب و اذه نيب ةافانم الف اذه
 ةياود تدرو نإ الإ «ةصقلا هذه بحاص وه نوكي نأ مزليال نكل « مّ ىنلا دعب شاع نوكي نأ مزلي ذئنیغ

 وهو «دوجوم وأ ىعم ىأ ةزمهلا عتفب ( ءام الو ةبانج ىنتباصأ ) مق . نآلا ىلإ اهيلع فقأ ملو « كلذب ةصوصخ

 زاوج اههقو . هدعب ىذلا بابلا ىف هيف لوقلا ىتأيسو « بنجلا مميت ةيعورشم ةصقلا هذه ىفو . هرذع ةماقإ ىف غلبأ
 ثدحلا نع ةيآلا ىف حرص هنكل « مهدنع امولعم ناك مميتلا نأ ىلع لدي ةصقلا قايس نال يب ىنلا ةرضحب داهتجالا
 دقتعي ناك هنأكف « هيف ةع رص تسيِلف 3 ثدحلا امأو « عاملا نودام ةسمالملاب دا ا ىلع ءانب « رغصالا
 ملعي ال ناك هنأ لمتحيو ؛ مكمل اذه نع متلي ىنلا لأسي نأ ىلع هتردق عم كلذب لمعف ؛ مميقي ال تملا نأ

 نأ المتحم العف ىأر اذإ ملاعلل نأ ةصقلا ةن نم نخ و نا دربظلا دقاف كح هکح ناكنف الصأ مميتلا ةيعورشم

 ةالصلا صخشلا كرت نأو « ةعاملا ىف ةالصلا ىلع ضيرحتلا هيفو . باوصلا هجو هل حضويل هيف لاحلا نع هلعاف لأسي
 ( ديعصلاب كيلع) هلۆق . راكنالا ىف قفرلاو « ةفطالملا نسح هفو . رذع ريغب هلعاف ىلع بيعم نيلصملا ةرضح

 هنم ذخؤيو « ةمركلا ةبآلا ىف روكذملا دبعلل هيف ماللاو « ديعصلاب مميتي نأ هرمأف د ريرز نب لس ةءاود ىفو
 . اهي هل حرصي ملو « بألا نم ةمواعملا ةيفيكلا ىلع هلاحأ هلال « ماهنإلا نم دوصقم لا هب اصح امي نايبلا ىف ءافتك الا

 ىأ « كيفكي » هلوقب دارملا نوك, نأ لمتحيو « ءاضقلا همزلي ال ةلاحلا هذه لثم ىف مميتملا نأ ىلع كيفكي هلوق لدو
 نب مس ةياور ىف هلوق كلذ ىلع لدبو « نيصح نب نأ مع وه ( االف اعدف ) ىلإ . ءانعقلا كرت ىلع لدي الف « - .اداللل
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 طقف ىلعو وه ناك هنأ ىلع ةياورلا هذه تادو « ءاملا بلطن هيدي نيب بكر ىف مب ىنلا ینلجع مث د لسم دنع ريرز ٠

 ةياور ىف بكر ظفل قالطإ هجتيف اهلل ةيعبتلا ليبس ىلع امهريغ امبعم ناك هنأ لمتحمو « ةينثتلا ظفاب ابطوخ امهنال
 .ء انايغبأف , دمحالو ء ايغباف ١ ىليصاللو ( ايغتباف ) هلق . لاسرالاب نادوصقملا امنآل باطخلاب اصخو « لسم

 ةداعلا ىلع ىرجلا هيفو . ىل بلطا ىأ ىنذبأو ؛ هبلطا ىأ ءىثلا غباو : هبلطت ىأ ءىثأا غتبا لاقي بلطلا دارملاو

 ةدازملا ( نيتدازم نيب ) هلق لكوتلا ىف حداق ريغ كلذ ىف ببسقلا نأ . . اهقرخ دنع فوقولا نود هريغ و ءاملا بلط ىف

 فوع نم كش انه « وأ » و. ةحيطسلا » ًاضبأ ىمستو « اهريغ نم دلج اييف دازي ةريبك ةبرق ىازلاو مبملا حتفب

 « نيتدازم نيب املجر  ةيلدم ]ل اغا نحن !ذاف د ملسم ةبآور قو < اهنع ءاجر یبا نع لم ةءاور واخل

 ةيفرظلا ىلع بصنلاب « ةعاسلا هذه د و « رسكلا ىلع ىنبم وهو « أدتبمل بخ ( سمأ ) هلق . ةيوارلا امهم دارملاو

 هلق . « ىف د فذح دعب ىأ هماقم هيلا فاضملا يقاو فاضملا فذخ ةعاسلا هذه لثم ىف هلصأ : كلام نبا لاقو

 تدارأ اهنآل « انه قئاللا وهو : تلق . عارك نع سانلا رفنلا ليقو « ةرشعلا نودام رفنلا ةديس نبا لاق ( انرفنو )
 « قتسملا فلالا : سراف نا لاق « فلاخ عج ماللاو ةمجعملا ءاخلا ضب «فولخ , و . املا بلطل اوفلخت اهاجر نأ

 ةلقتسم ةلج «فولخ اةرفنو » اهلوق نوكيو « ىلا نع اوباغ اهاجر نا ىأ : انه دارملا هلعلو « باغ ىل اضيأ لاقي و

 . ربخلا دسم ةّداسلا لاحلا ىلع بصنلاب ءافولخ انرفتو» ىوجلاو لمتملا ةباور ىفو . لاؤسلا باوج ىلع ةدئاز

 هريسفت ىفأيسو . نيد ىلإ نيد نم جرخ ىأ !ءوبص أبص نم زمهلاب ىوربو « لئاملا ىأ زمه الب (ىباصلا ر هلق

 «معن ١ وأ ءدوصقملا تافل ءال » اه الاق ولو « ندح بدأ هيف (نينمت ىذلا وه ) هلق . ثيدحلا رخآ ىف فنصملل

 نمأ دنع 2لال ا هذه لثم ىف ةيبنجالاب ةولخلا زاوج هيفو . صاخت ندحأ املختف « كلذ ريرقت هيف ذإ ام نسح مل

 الال اهمئام ذخأ اوزاجتساو اهوذخأ األ : نيمدقنملا حارشلا ضعب لاق ( اهريعب نع اهولزنتساف ) هلق . ةنتفلا

 « ضرع ىلع هريغل كولمملا ءاملا لسملل حيبت شطعلا ةرورضف دبع اهل نوكي نأ ريدقت ىلعو « ةيب رح ةرفاك تناك

 هاوفأ نم هيف غرفأف » ىنييمشكللو ( غرفف ) هلق . بوجولا ليدس ىلع ءىش لكسب ىدفت عراشلا سفنف الإو
 حضتت ةدايرلا هذ و « نيندازملا هاوفأ قهداعاو ءاملا لف ضف هجولا اذه نم قيعبلاو ىتاربطلا داز « نيتدازملا

 ةدازم لكل سيل ذإ ( اكبواق تخص دقف إل ىلاعت هلوقك انه هاوفالا قالطإو : اهحتف دعب هاوفالا طبر ىف ةبكملا

 ‹طبر ىأ( أكوأو) هلو ..ءاملل كرابملا رهاطلا هقير ةكراشم تلصح ام ةكربلا نأ اهم فرعو « دحاو مق ىوس

 ىازلا ناكساب ءالزع عمج اهحتف زوج و ماللا رسكو ىازلاو ةل ملا حتفب « ىلازعلاو د حتف ىأ ( قلطأو ) هلوقو

 ةحوتفم عطق ةزمج ( اوقسأ ) هلق . ابلفسأ نم ناوالزع ةدازم لكلو « ةيوارلا نم ءاملا بصم ىف : ليلخلا لاق

 ناكو) هلق . م اوقتساو اهوحتو باودلاك ريغ اوت مهنأ دارملاو « قس نم ةروسكم لصو ةزم وأ « قسأ نم

 نال ربخلا ىطعأ نأ ىلع هعفر زوجي و « ناک مسا ىطعأ نأو . مدقم ريخ هنأ ىلع رخآ بصنب ( ىطعأ نأ كلذ رخآ

 هذهب لدتساو . ةيالا 6 هموق باوج ناك اف اإ ىلاعت هلوق كمو « ىوقأ لوآلاو : ءاقبلا وبأ لاق « ةفرعم امجلك

قتساو قس نمع الا جاتحلا ريخأتل ءاملاب ةرابطلا ةحاص5 هريغ لع ناويخلاو ىدالا برش ة>اصم ميدقت ىلع ةصقلا
 0 

 نكست مل لبالا نأ ىلع لوم وه : لوق ال «اريعب قسن ملانأ ريغ » ريدذ نب ملس ةءاور ىف عقو دق لاقي الو

 ثيدحلا قاس ةرقب لمأتو 5 ةمرللا ةولحأ اةيعم لصخ الو 6 نائثا امها : قالو ةعبط ححصم لق (١ر
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 هلصأ ةمومضم ماو اهرسكو ةزمهلا متنفي (هللا ماو) وق . اهريغ ىلع قسف هلوق لمحبف « قسلا ىلإ كاذ ذإ ةجاتحم

 كلذك ءى ملو ةحوتفم لصوأ فلآ هفلأو افيفخت نونلا هم تفذح مث اذكه مسقلل عضو مسا وهو « هللا نما د
 هبيذبم ىف ىووذلا اهنم عمج تاغل امفو ‹ ىمسق هللا ميا ريدقتلاو فوذحم هريخو ءادتبالاب عوفرم وهو < اهريغ

 دافتسي و . ىلاعت هللا ءاش نإ نام الا باتك ىف !هنايبل ةدوع املا انل نوكيسو « نيرشع هريغ اهم غلب و ةرشع عبس

 قييبلل ةباور فو «ةزمه اهدعب ماللا نوكسو ميلا ركب ( ةالم دشأ ) هلق ]ق . نيعتي مل نو نيدلاب ديكوتلا زاوج هنم

 ا ل ال وأ ناك ام رثكأ ءاملا نم ابسف قب ام نأ نونظي مهن انا و

 ريغ نم تاحابإلاو تابحلا نم اذه لثم ىف ةاطاعملا زاوج هيفو «'نيعت نأ هاضر ريغب 00 ‹ هنم بولطملا اضرب جاتحملل
 ؛ةقيقدلا اذكو هلوأ حتفب ةقيوسااو « ةفورعم ةوجعلا ( ةقيوسو ةوجع نيب نم ) هلق ٠ نخالاو ىطعملا نم الطفل

 قالطا هيفو « اريثك د هتياور ىف دمحأ داز ( اماعط اهل اوعمج ىح ) هلو . الفم ارغصم ابمضب ةعيرك ةءاود فو

 ريغ ىأ « اماعط اهل اوءمج ىتح و هلوق نوكي نأ لمتعو : كلذ ىبأ نمل افالخ ةرذلاو ةطنحلا ريغ ىلع ماعطلا ظفل
 ءاولاق» ىلصاللو « ىللعا ىأ ماللا ديدشتو 0 هلوأ حتفب ( نيملعت اه لاق ) هلق . اهريغو ةوجعلا نم زكذام

 لع ىلع كلذ لمتشا دقو . هرمأب كلذ احلا ولاق مهن ىلع بسأل ةادد لمحتف « مي هللا لوسر اهل لاق , ليعامسالل و

 ءانصقن ىأ ةئكاس ةزمه اهدعبو - امحتف زوجو 7 زلا رسسكو ءارلا حتفب ( انئذرام) هلق . ةوبنلا مالعأ نم ميظع

 ناو ةقيقحلا ىف امام نم ءىش هف طلتخم مهنأو او هللا هداؤ اع ءاملا خم هوذخأ اب عی نأ هرهاظو

 لمتحيو ( اناقسأ ىذلا وه هللا نكل و ) هاوق رهاظ وهو « ةزجعملا ف برغأو عدبأ اذهو « اطلتخم رهاظلا ىف ناك

 اف نقي ملام نيكرشملا ىناوأ لاعتسا زاوج ىلع اذہب لدتساو . اعيش كئام رادقم نم انصقنام دارملا نوكي نأ

 هلو . لضفتلاو مركتلا ليبس ىلع لب امام نع ضوعلا ليبس ىلع سيل اهاطعأ ىذلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو « ةساجنلا
 عفد ىأ راغأ نمل اب ( نوريغي ) هلق « لعفلا ىلع ل ولا قالطإ نم وهو ٠ تراشأ ىأ ( اهيعبصاب تلاقو )

 - ىرأ ام : اموقل امنو تلاتف) هو سانا نم ةعمتجم اتايبأ ىأ ةلمهملا رسكب ( مرصلا ) هلق . برحلا ىف ليخلا

 ء لع ءأ ىنعم ةزمطا حتفب نزار وضرب اهتم لال رثكالا ةياور هذه ( ادمع مكنوعدي موقلا ءالؤه

 5 ةياغلا هذهو ؛ ميال و ىف قبس امل ةاعارم لب انامسن الو ةلفغال ادمع کوک رش ءالؤه نأ هدقتعأ ىذلا ىنعملاو

 رق ءالؤع نأ ییا امد رذ أ ةباور ىفو « مالسالا یف مهتبغرا ايس لوقلا اذه ناكو « ةريسلا ةيحصلا ةاعأرم

 ةزمهلا حتفب نأو ةلوصوم امو : لاق : ىليصالا ةياور ىنعي « ىردأ ام » خسنلا ضعب ىف عقو : اضيأ كلام نبا لاتو

 مالسإلا نع مكفلخت ىف كلاح لعأ ال هانعمو « رسكلاب نإو ةيفانام : ليقو . لعل ىن” زو ةيفان ام : هريغ لاقو
 كلذ ناك ىتح ل فالئتسالا ليبس ىلع ع اهموق نوعا ٠ اوراص نيلسملا نأ ةصقلا لصحمو . ادع كن وعدي مهنأ عم

 هدرجع رافكلا ىلع ءاليتسالا نأ وهو ؛ مهضعإ : کو ىذلا لاكشإلا نع باوجلا لصحب اذمو . ا ١

 اهتالطإ عقو فيكف ف مه اليقسأب قرلا قد ةا تلخد دقف كلذږک ناك اذإو < ناييصلاو ءاسنلا ت قر بجو

 لمتعو « مالسالا ف نيعمجأ امموق لوخد رج ىذلا فالئتسالا ةحلصمل تقلطأ : لوقن انآل ؟ مدقت م اهديوزتو-
 ةرورضلا دنع سانلا لاومأ ذخأ زاوج ىلع 1 ضعب هب لدتساو . دبع مهل موق نم تناك وأ ؛ كلذ لبق نامأ امل ناك اهنأ

 جاتحيو « لاملاو سفنلا ةموصعم تناك امنأو ةأرملل اكوام ناك ءاملا نأ ىلع هانب هنآل رظن هيفو « نم هل ناک نإ نمشب
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 نال « مقتسم سيلو « ركذام اهئاطعإ نم هذخأ هنأكف « نمثب » هلوق امأو . الامتحا هانمدق او . كلذ توبث ىلإ

 نأ وهو ىرخأ ةبج نم هلاق ام سكعنيو . لثملاب نوكي ا٤! ىلثملا نامضو : ىلثم ءاملاو : ةموقتم ةروكذملا ةيطعلا
 ىف اوجراخت مهن _ « ةجراخلا ماعط زاوج هيف : مهضعب لاتو . هنع ضوعلا بحب ال ةرورضلل ءاملا لضف نم ذ عاملا

 أبص : هللا دبع وبأ لاق ) هلق . ةيعرشلا ماكحألا ريغت ال قراوخلا نأ هيفو . مدقت ام ىلع ىنبم وهو : ءاملا ضوع
 اذكو . كلذك ئأ « أبصأو < علخنا نالف اص : قاغصلا ةخسن ىف عقوو « هدحو لمتسملا ةبارر ىف اذه ( لا

 ىلإ نوب و دنم مه : هريغ لاقو . هنع سنأ نب عيبرلا قيرط نم متاح ىف ىنأ نبا هلصو دقو « حلا ةيلاعلاوبأ لاتو , هلوق

 مهل سيل نوئباصلا : لاق سابع نبا نع نسح دانساب هيودرم نبا یورو . مالسلا هيلع حون مع خلشوتم نبى باص

 او . ىلاعت هللا ء اش نإ فسو هروس ريسفت ىف قأيس اذهو « لمأ بصأ » قاغصلا ةخسن ىف عقوو . یتا باتك

 لعأ هللاو .ةر 0 ب ا ا اذه ىف دارملا "اصلا نيب قرفلا نيبيل انه اذه ىراخبلا دروأ

 مم دك تو

 هللا نإ يعش الق الو ) [ ءاسنلا ۲۹ ]الو سيف ةر هلل ف أ صامل نا ورع أ گو

 ب ف رک دف( احر ' کب ؛ ناک

 فوخ ءامقفلا نيب فالتخا هيفو « ضرملا فوخ قاحل هدام | لا ضرملا هسفن ىلع بنجلا فاخ اذإ باب ) 5

 نب ىحب قيرط نم م اجلا و دواد وأ هلصو قيلعتلا اذه ( صاعلا نب ورمع نأ ركذيو) هلق . هيف فالتخا الو شطعلا

 ىف تدلتحا م لاق صاعلا نب ورمع نع ريبج نب نمحرلا دبع نع سف أ ىبأ نب نارمع نع بهبح ىلأ نب ديذي نع بويأ

 ىنلل كلذ اوركذف « حبصلا يباح أب تيلص مث « تمميتف . كلهأف لسقغأ نأ تقفشأف لسالسلا تاذ ةوزغ ىف ةدراب ةليل
 لوي هللا تعمس ىلإ : تلقولاسآغالا نم ىنعنم ىذلاب هتربخأف ؟ بنج تن أو كباهصأب تياص ورععاي : لاقف قب

 ورمع قبرط نم اضيأ هاب وو .  ائيش لقي ملو لب هللا لوسر كحضف (ايحر کب ناک هللا نإ کفن اولتقت الوإل

 لوم سيق وبأ وهو الجر ورمع نب هللا دبعو ريبج نب نمحرلا دبع 0 داز نکل ؛ بيبح ىلأ نب كي نع ثراحلا نبا

 دوادوبأ ركذو « تم تلستغا ول » هيف لاتو « مميت لق. ملو « ًاضوتو هنب اغم لسغف » ةءعقلا ىف لاقو صاعلا نب ور#

 رخآ هجو نم قازرلا دبع اهاورو . ىبتنا « 08 اف لاقف ةصقلا هذه ةيطع نب ناسح نع ىرر ىعاذوألا نأ
 E يرن تان فنصملادارع قيلأ لوألا قايسلاو ؛ مميتلا ركذي ملو صاعلا نب يرمع نب هللا دبع نع

 ساو نتج رهو هب اعل ةنآلا الت صاعلا نب ىريع نأ هقاس رهاظ مو دقو . هرصتخا هنوكل ضيرغلا ةغيصب

 : قف اي م لسالسلا تاذ ةوزغ لع هرمأ دۆ ا ب ىنلا ناكو < هَ ىلا 0 نأ دعب اهالت اعإو < كلذك

 مث أضوت هنأب تاباورلا نيب عملا نك قبلا لاقو . ةيناثلا ةياورلا 8 نم رهاظ ةبالاب هلالدتسإ هج وو . یزاغملا

 ب هلا لوسر ملي مل ىأ ؛ هب ملعلل لوعفملا فذح (فنعي لف) هل . نيعتم وهو : ىررلا لاتو . قابأا نع مميت

 اذه ىو + ريمضلا ءاه ةدايزب « هفنعي مف » ىرنسكلا ةياور قف عقوو . زاوجلا ىلع الاد ار. رقت كلذ ناكف . ارمع

 مميتملا ةالص زاوجو . هريغ وأ درب لجاأل ناك ءاوس « كالحلا ءاملا لاعتسا نم حقو نأ مميتلا زاوج ثيدحلا

 هو ىنل ! نمز یف داهتجاالا ناوج و « نيئضوتملاب



 )00 موب - ۳٤١ ثيدحلا

 لاق : لاق لئاو ىنأ نع ناهس 8 2 E رش اشو - ٥

 د اذإ ناك اذه ىف مم و E هللا دع لاق . 0 "ول | املا دج مام E كبعأ یوم ا

 عنق رع رأل ىلإ : لاق ؟ 0 رامع لوق نياف 2 مميت 2 اک لاق درب | مدحأ

 راع لوتب

 ( ةبعش نع) هل . ىراخبلا نود نم لوقم اهتأكف « ردنغ وه , ليصآلا لقي ل ( ردنغ وه دمج انثدح ) هلق
 « باطخلا ءاتب انتياور ىف اذك ( ىلصت ال املا دج مل اذاف ) هلق . شمعالا وه نابلسو « « ةبعش انثدح » ىليصالل
 ةياود فو « ىلصأ ال ًارهش ءاملا دجأ مل نإ معن هللا دبع لاقف » هظفاو هجونا اذه نم ليعامسالا ةياور هدئؤيو
 هلو: ع معن د رك اسع نا داز ( هللا دبع لاق ) هلو ٠ بنجلا دج : مل اذإ ىأ نارا ىف ةزاتحتلا ءايلاب ةع رک

 ىنعي » هلوقو « لمعلا ىلع لوقلا قالطإ هيف ( اذكه لات) هلق .« ءمدحأ د یومحللو « رک لل اذك (مدحأ )
 ىف عقو اذكم ( رمعل رامع لوق نيأف) هلو . ىسوم ىبأ لوةم هنأ رهاظااو ءاذكم» هلوقل حرش « یلصو مسن

 مآ ىهو ةيواعم نأ ةياور مث ةيآلا صفح ةياور ىف هنايب و « ارصتخم ةبعش ةءاور

 “ ۳٤لاق لَ و ایس لاق شعألا ا لح لاق یا 5 اح لاق صفح ن 1 اشو س :

 ع يت لا ت م

 6 م 3 0م بجا اذإ رنمحرا دع ابا 3 ت تارا ىل وا هل لاقف ىسوم أو للا . ليع دنع تنك

 هل يلا فلق نوح راع وقل كف: یسوم و 5 لاف . ءا دج ىتح لص ال : هللا دبع لاقف ؟ مص

 00 ١ 0

 هذ نصت فيك راع لوق نم E یس وم وبأ لا : لذ ر ةر 0 رع ر 5 : لاق ۾ كيف ناك 2

o I 3۳ 2 د ا  - eمس و 2  
 عد نأ ءا م دا ىلع در اذأ كشوأل اذه ف ما ادصخر ول انإ :؛ لاف ٠ لوقي ام هللا دبع ىرد م ؟ يالا

3 
 م لاق ؟ اذهل هللا دبع ه 0 eh رويقشل تاقف . مميتيو ۰ 0 37 34 ا 6 . 3 2 ا ص “

 TT انثدح) هلق ٠ ثايغ نا ! ىأ ( صفح نب رمع انثدح ) إف

 (نمحرلادبع ابأايز قريخأ ىأ (تيأرأ) هلق . قيقش نم شمعألا عامسإ حيرصتلا صفح ةياور تدافأو « شعألا
 رصتخا اذنك( كفيكي ناك ب ىنلا هل لاق نيح) هَ ٠ لجرلا ىأ ( بنبأ اذإ ) هلو . دوعسم نبا ةينك صو
 ال I بايلا ىف كلذ ن نار نار الا
 نع لقت ام فال بنجلل مميتلا زاوج هيفو . قافتالا هيف ام ىلإ فالتخالا هيف امو « هنم حضوأ ليلد ىلا ليلد
 لغم قايم لرش ام هللا ديع ىرد ا۸ د هلوةل ىسوم ىلأ ةجح توب ىلإ ةراشا هيفو . دوعسم نيأو'سع

 راع لوقب عنقي مل رمع نول ىف بسلا ىلعو كلذ ٠

 سلا ع
Aهب رض ميتا اس دا ب ممصما  

 EG ّ 2 ا س
 عم اسل اح تک لاق قش 6ع a ن۶ ةيواعم وبا ار ريخأ لاو مالس ندم و - معا
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 مميت 2 راک امأ ارش عاملا دج ف بزحأ الحر نأ ول یسوم شا هل لاق ¢ ىرعشألا یس وم ىبأو هللا دبع

 ١ د كما 3 .- ايوا وك ق

 وأ هللا دبع لاقف ؟ 4 ابْبط اديعَص اوميتف ءام اودی مف )ل ةدئالا ةروس ىف آلا هدوم نودنصت كيكف ؟ لَو
 : اود ا E : اک لء و عا ر كر

 .٠ مث : لاق؟ اذل اده محرك. إو : ”تلق . ديمصلا اومميتي نأ هاملا مماع درب اذإ اوکشرال اده ىف مث صحر

 ف تف“ ر تف عاملا ا مث تن اف ةحاح ف هل هلل للا 1-5 8 وا راع لوق عم 1 : 00 نأ لاقذ

a 305 2 ا س 5 ر 6 ا .ے  - - 

 هغ کب برضذ اذكه نصت نأ كيفك ناك امنإ لاقف ملي ينال كلذ تركذف . بدلا غرك 6 ديعصلا

 تاجا ا دما ا E تن ع لا OSE د هولا هموم ال لو قل
 لاقذ . هيحو اممم اسم 2 هغکب هلام رظ وا ¢ امشب هک ربظ أمهم سم ع اهضفن 5 ضرالا ىلع هب رص

MAR 

وم ىبأو هللا دبع عع تنك قق نع شعألا نع ل دازو ؟ راع لوقب عتق ل رع رت لف : هلا دبع
 « ىبي

 الا تكة تف تبنجأف تنأو انأ ننس هلي هل كودو راع لوق عمسأ م و ال

 ةدحاو هبفكو هجو حسو « اذكه كيفكي ناك امنإ » لاقف ءاتربخأف لي هلا لوسر اني

 ةياور فو « ربخو أدتبم هنال عفرلاب ةبرض مميتلا هلوقو « باب نبونتب شك الا ةياور (ةيرض مميتلا باب ) هل
 ناك ام ) هلو . مالس نبا وه دم ىليصالاو ( مالس نب دمع انتدح ) هلق . بصنلاب ةيرضو نيونت ريغب ىنممشكلا

 هللا دبع لاق ؟ ءةالصلاب عنصي فيك لساو « ماهفتسالا ةزمه ةدايزب « ناك امأ د ىليصالاو ةميركل و ( ىلصيو مميتي

 فيكف ) هلق . «ةبآلا هذبب نوعنصت فيكن ىسوم وبأ لاقف لاق د دواد ىنال هوحنو « ارش ءاملا دحي مل نإو مميتي ال

 ةياور نم ةبألا ظفل طةسو <« ةدئاملا ةروس ىف ةيآلا هذه نوعنصت فيكف » ىنتيمشكلاو (ةدئاملا ةروس ىف نوءنصت

 ةوالتلل رياغم وهو « اودجت ل ناف  ىليصالا ةياود ف عقوو « ةيآلا نم داردلل نایب وه ( اودجت ملف ) هلق . ىلبصالا

 ةيعورشم ىف رباظأ امن وكدا ةدئاملا ةروس نبع اكو ةيآلا قفو ىلع اهحلصأ مث رذ ىلأ ةباور ىف كلذك ناك هنإ ليقو .

 دارملا نأ یر ناک ها ديع نأ ىلع لياد هيف : هريغو ىباطخلا لاق « ةدئاملا ف ءوضولا کح مدقتل ءاسنلا ةيأ نم ب اجلا مميت

 « عامجا نود ايف نيت رشبلا ءاقتلا ةسمالملا نم دارملا هل لوقي ناكل الاو ىسوم ىبأ ليلد عفدي مل اذهلف عاملا هسمالملاب

 ىرهوجلا كحو ءروهشملا ىلع ءارلا حتفب (درب اذإ) هو . لس غلا نم الدب هلعج مزلتسيال ءوضولا نم الدب مميتلا لعجو

 لوةملاو شععالا وه لب لاق اک سيل و « ىنامر كسا هلات قيقش وه كلذ لئاق ( اذل اذه متهركامتإو تلق ) هل . امض

 رفا فذ نأ هرهاظ ( عمست ملأ یسوم وبأ لاقف ) هلق . هذه لبق یا صفح ةياور ىف كلذب حرص اک قيقش هل

 « راع ثيدح هجاجتحا نع رخأتم ةيألاب هجاجتحا ةيضاملا صفح ةياور ىفو « ةيآلاب هجاجتحا نع رخأتم راع ةصقل

 هلو .ةيآلا هذم عمصت فيك راع لوق نم انعدف : هل وق یهو كلذ طبض ىلع لدت ةدايز اف نال حجرأ صفح ةياورو

 هيف ( كيفك ناك امنا ) هلق . نيءاتلا ىدحا تفذغ غرمتت هلصأو ةمجعملا نيغلا مضو ةانثملا حتفب (ةبادلا غرمت اك

 ( هفكب هلامش ربظ وأ هلامثب هفك ربظ ) هلق . لك الا ىلع اهياع ادئاز درو ام لمحيف ةئرجب ةروكذملا ةيفيكلا نأ“

 هلامشإ برض مث و هظفل و اضيأ ةيواعم ىلأ قي رط نم كلذ رب رحت دواد فأ ةياور فو« كشلاب تاياورلا عيمج ىف اذك

 نع رذنملا نبا هلقنو ؛ مميتلا فةدحاو ةب رضب ءافتكالا هيفو . هبجو حسم مث نيفكلا ىلع هلامش ىلع هنيميب و هنيم ىلع



 حلا ۳٤۷-۳٤۸ ثيدحلا

 ثيدحلا اذه ظفل ىف فلتخا : ديعلا قيقد نبا لاق « مميتلا ف طرتشم ريغ بيترتلا نأ هيفو . هراتخاو ءاملعلا روج

 «هبجوو هيفك رهاظو نيملا ىلع لامشلا حسم مث هظفل و واولاب سملو راصتخا هقايس ینو مث ظفلب ىراخبلا دنع عقوف

 برضت نأ كيفكي امنإ» ةيواعم ىنأ نع لاما نوره قيرط نم هظفلو : تلق . كلذ نم حرصأ وه ام ليعامساللو

 : ىنامركلا لاق د كجو ىلع حسمت مث كنيم ىلع كلامشو كلامش ىلع كنيميب حسمت مث امهضفنت مث ضرآلا ىلع كيديب
 : ىووذلا لاق دقو « ناتب رض«') ىرخاللا قرطلا فو « ةدحاولا ةيرضلا اهدحأ : هجوأ ةسمخ نم لاكش] ةياورلا هذه ىف

 ليصألا ةيارر ىف ( مع رت ملأ ) هلق . بهذملا لقنب قلعتي ام ىوونلا دارم : تلق . ناتب رض صوصخملا حصألا

 كلت همم رضحو لاحلا كلت ىف هعم ناك هنأ هربخأ هت وكل راع لوقب رمع عنقي مل امنو « ءاف ةدايزب « لفأ , ةع ركو

 قيرط نم ملم هاور ابف رامل لاق اذمهو ءالصأ رمع كلذ ركذتي ملو « ديبع نب ىلعي ةياور ىف أيس اک ةصقلا
 ىنعم : ىو وذلا لاق . تيل وتام كيل ون :رمع لاقف هب ثدحأ مل تش نإ : لاق « راع ا هللا قنا : ىزبأ نب نمحرلا دبع
 ركذتأ الو كعم تنك ى اف « كيلع هبتشا وأ تيسن كلعلف « هيف تبثتو هيورت ابف ىأ «راعاي هللا قتا » رمع لوق

 كتقناو هب ثيدحتلا ىلع ةحجار هب ثيدحتلا نع كاسمالا ىف ةحلصملا تيأر نإ : راع لوق ىنعمو « اذه نم ائيش
 نأ هركذتأ ال قوك نم مولی ال ىأ ‹ تيلوتام كيلون : رمع هل لاقف . جرح هيف ىلع قبي ملف هتغلب دق یناف تكسمأو

 لعب هداز یذلاو < ديبع نبا وه ( ىلعي داذ ) هلق . هب ثيدحتلا نم كعنم ىل سيلف « مالا سفن ىف اقح نوكي ال

 ىف هل رذع الف دوعسم نبا امأو « هائءدق (ک رمع رذع حضتي هو «تنأو انأ ىنثعب » رمعل راع لوق ةصقلا هذه ىف

 عاطةنا هيف دانساب ةبيش ىلأ نبا هجرخأ اي كلذي ايتفلا نع عجر هنأ هنع ءاج اذهلف « راع ثيدح لوبق نع فقوتلا

 ىيمشكللو ( اذكم كيفكي ناك امن ) هلت . هنع هدنسم ىف دحأ اهلصو ثيدحلا اذهل ديبع نب ىلعي ةياورو « هنع
 ةدحاو ةحسم ىأ ( ةدحاو ) هلق . ء اذه »

 لاق ءاجر ىللأ نع فرع انربخأ لاق هلا لب ع انربخأ لاق نادبع شرو - 748 باپ - ۹

 نال اي : لاقف موقلا ىف م ا ال عم الجر ىأر 2 هلل لودر ن عازل نیس ن نا 2 ان دح

 « كيفكي هاف ديمملاب كليلع » لاق . ءاء الو ةبادج ىنئاصَأ هللا لوسر اي : لاقف ؟ موقلا ىف لص نأ كمتم ام
 ةمججرتلا ةلمج نم وه هتياور ىلعف ءالصأ ىليصالا ةياور نم طقسو « ةججرن الب رثكالا اذك . ( باب ) هلق

 اذه هثيدحو , كرابملا نبا وه ( هللا دبع انربخأ ) ىلإ . هرئاظنكبابلا نم لصفلا ةلزن؟ وه لوألا ىلعو « ةيضاملا

 «ةدحاو ةرم مهينلا ىف ةيرضلا نوكب حيرصتلا هيف سيل و  بيطلا ديعصلا باب » ىف ىضاملا ليوطلا ثيدحلا نم رصتخم

 اهبوجوو « لاثتمالا هب لصح ام لقأ ةدحاولا ةرملا نأل « دييقتلا مدع نم هذخأ فنصملا نوكي نأ لمتحيف
 لعأ هللاو . نقيتم

 نانا اثم « ةرشع اهنه رركملا « اثيدح رشع ةعبس ىلع ةعوفرملا ثيداحآلا نم مميتلا باتك لمتشا ( ةمتاخ )

 صاعلا نب ورمع ثيدح ىوس اهي رخت ىلع لسم هقفاو « ةلوصوم ةيقبلاو قلعم دسحاو اهنم ةعبس صلاخلاو ناقلعم

 ىسوم ىنأو رمع ىوتف ىهو ةلو_صوم ةثالث اهنم « راثآ ةرشع نيعباتلاو ةباحصلا ىلع تافوقوملا نم هيفو « قلعملا

 )١( ىرخألا قيرطلا » ضايرلا ةطوطخ ىف «

 جهه م ١ © ىرابلا حف



 ةالصلا باتك - ۸ همه

 ةراشإ « كيفك هناف » هلوقب مميتلا باتكهمتخ باتكلا اذه ىف فاصللل ةعقاولا مالا ةعارب نمو « دوعسم نباو

 لعأ ىلاعلو هناحيس هللآو « مهقت و ردت نمل لصحت هدروأ م ةءافكلا نأ ىلإ

 ل

 بدت رلا ىف حيحصلا اذه بت ةبسانم وذ حرشلا اذه ةمدقم ىف مدقت 0 باك ميحرلا نج نمحرلا هللا 5 (

 ةليسولاو 07 مدقتل ةالصل اب ةرابطلا بيق عت ةبسانم اهلث اوأ ىو“ مالسالا خيش انخیش مالك نم اصخلم

 اهتبسانم ركذأ نأ تيأأ رف « نيرشعلا ىلع ديزت عاونأ ىلع المتش» هتدجوف هنم ةالصلا باتيك تامأت دقو « دوصقم ا ىلع
 رتسو ةرابطلا ىهو ةالصاا ىف لوخدلا ىلع ةقباسلا طورشا اب الوأ أدب : لوقاف « ابحرش ىف عورشلا لبق اهميت رت ىف

 ةالصلا باتك حتفتساو « باتكب اهدرفأ عاونأ ىلع لمتشت ةرابطلا تناك الو « تقولا لوخدو ةلبقلا لابقتساو ةروعلا

 ىنث مث همومعل هب أدبف ةالصلاب صتخم ال ةروعلا رت ناكو : مالسالا ناكرأ نم هريغ نود هتقو نيعتل اهتيضرف رک ذب

 1 رکذ ف اناكم ىعدتسي لابقتسالا ناكو « رفسلا ةلفان و فوخلا ةدشكىنثتسا امالإ ةلئانلاو ةضيرفلا ىف هموزال لابقتسالاب

 ؛ةضيرفلاب صاخ وهو تقولا لوخد وهو قابلا ط رشلا ركذ مث« اهركذف ىلصملا ةرتس لابقتسالا عبباوت نمو« اا

 ىلإ عاتتجألاب امالعا ناذالا ناكو « تقولا قح هنأ ىلإ ةراشإ هيفو « ناذآلا ركذف هب  مالعالا عرشي تقولا ناكو

 « ةالصلا ةفص ركذ اهعب اونو ط ورشا تضقنا الو : ةمامإلا ركذف ًامومأمو ًامامإ اهلقأ ناكو « ةعاملا ركذف ةالصلا

 كلذ الت م مث ات شکل ةعمجا مدقو « فوخلاو ةعنلا ركذ ةص وصخ ةئيهم صتخ دق ةءاملا ف ضئارفلا تناك الو

 ةصوصخم ةئيبب هصاصتخال هرخأو فودكلاو ءاقستسالاو رتولاو نيديعلا ركذف لفاونلا نم ةعانجلا هيف عرشب اهب

 ا

 - 0 1 ê تلمتشا عقو اذإ ناكو ؛ ةالصلا ىف عقر دق هلال ةوالتلا دوجس ركذف دوجس ةدايز هيف اع هالت مث وكرلا ةدايز ىهو
 کک ةعامجلا هيف عرشي م ىضذقنا املو 0 ةالصلا رصق وهو اهددع نم صق: هيف عشب م هالتف هص رصخ ةدابز لع ةالصلا

 . كزتو مالكلا كرت ىف هو ةئالث طورش اهف عورشلا لعل ةالصلل مث « تاعوطلا رئاس وهو هيف بوس الام ركذ

 ماكحأ ركذ كلذ ینا دمعأأ هجو ىلع عقو ٤ ء« صخب اهتالطب مث« كلذل مجرتف رطفملا كرتو ةدئارلا لاعفالا

 ىهو دوجس الو اف عوكدال ةالصب كلذ بدع دوجسلاو عوكرلا تاذ ةالصلاب قلعتم مدقت ام عيمج مث ٬ وسلا

 حارشلا نم دحأ ضر حاي 1 « جيحصلا عماجلا اذه نم ةالصلا باك بوت رٹ ةبسانم نم ربظام ر >] اذه . ةزانجلا

 معو ملأ ام ىلع دما هللف . كلذل

 رسإلا ىف تاولّصلا رتص_ تا ا ا ١

 فافعلاو قدصلاو ةالصلاب ي هل عل ا 0 : لاقق لقه ثيدح ىف نايس وبأ ىنثدح : سابع "نبأ لاقو

 : لاق كلام نب سْنأ نع بابش نا نع وب ٠ نع ثيل ان اد لاق 0 نب يگ کک 0 ۹



 ي ا ن ا ا ا ۹ موو ثيدحلا
 وس 2«

 ىديب ذأ 5 5 هيام“ مث ىردص ىف هغر 0 واف ناعإو ةكحو 71 بهذ ني , تاطإ هاج ؟ 7 رم واک لغ م

 اذه : لاق ؟ اذه نم : لاق . حقا : ءامسلا نزال لي ريج لاق اینا ءامسلا ىلإ تن الف اينالا ءامسلا ىلإ ىب ج رف

 ءامسلا انواع تف الف . م : : لاق ؟ هيلإ لسرأ : كفن كي ذع یس مف: ل ذأ مت لق : : لاق . "ليربج
 وراسي لبق رظن اذإو « كم هتيم لبق رافت زاذإ « دوس أهراس عو ا ل دعاق لج اذاق « ايندا

ASنع ةدوسألا هذهو « 'مدآ اذنه : لاق ؟ اذه نم : ليربإ تاق .رحلاصلا نبالاو اصلا ”ىنلاب  
 هني نع ظن اذاف « رانلا ”لهأ هامش نع ىتلا ة5 وألا و « ةا ”لهأ مهنم نيبلا "لعأف « هيب 2 هلامشو هني
 2 امن زاخ هل لاقف . خفا : ازال لاقف ةيناثلا ءامملا ىلإ ىب ج رع ىتح . کب هلاهش لبق ظن اذإ 00

 تاولَص يهاربإو ىسيعو ىمومو سيردإو مد ذآ تاوامسلا ىف جَو هنأ رك دف : س أ لاق . و لاق ام
 . ةسداسلا ءامسلا ىف هاربا و «ايندلا ءامسلا ىف مذآ دج هنأ رك ذ هنأ ريغ مزا نک تب 5 0

 لاق ؟ اذه نم تاقف « ملاصلا 3 اصلا ياب بحرص » لاق سیر ذاب کیم ”ىنلاب لی ربج الف : تأ لاق
 ىموم اذه : لاق ؟ اذه نم : تلق . حلاصلا رخألاو حلاصلا ”ىبنلاب ابحر : لاقف موج ترم ةسيردإ اذه
 مهوب ترم ئ. ىسيعاذه : لق اذه نم : تلقا عاما يبو لاا رخألاب ابر : لاقف یسیمب تررم ےک
 نا ىنربخأف باش نا لاق. 2 مار ل نعت لق حاصلا نالاو ف ینا احم : لاقف

 اح

 مسا یوتن ا یت ىب جر د و اسم ىبلا لاق : نالوقب ناک ئىراصلألا بس ابأو سابع نیا نأ مزح هك
 الص نيس ىتمأ ىلع هلا ضر » م ئونلا لاق : كلام ”نب سنأو مزح نيا لاق . « مالقألا فيرص هيف
 : لاق . الص نيس َضَرَف : تلق ؟ كتم ىلع كل هللا َضَرف ام : لاف اسوم ىلع ترم ىتح كللذب تعج رف
 عضو ا سو ا کر اعر و كاز تد قیام ال كتم ناف ؛ كبر ىلإ عجراف
 مسجرا : لاقف هيلإ تعج رف . اهر طش صوف : e ”قيطنال تما ناق كبر عجار : لاقف . اه رطش

 تجر یدل لوقلا 7 ال نوسم هو یھ : لاف هتمجارف .كإذ م الل كتمأ ناف ل ر ىلإ

 « 'ىعتنلا ةردس ىلإ یب 'ىعتنا یتح ىب قلطنا مث . ىبر نم تییحتسا : اقف . كب ر جاو : لاق ا
 « ”كنللا م اذإو ٠ لولا لي ابح اهمف اذاف « نأ تاخد ما. ىهام ىردأ ال ناولأ امش

 ۱۹۴٦ < ٣۴٤٢ [ ١ ین ہافرط ےہ ۳٤۹ ثيدحلا ]

 ةليل ف ىأ ( ءارسالا ىف ) . «تاولصلا د لمتسملاو ىنيمشكلا ةياور ىفو ؛ ( ةالصلا تضرف فيك باب ) هلق
 ىف اناك: ليقف فالتخا كلذ ىف عقو دقو < ءارسإلا ةلمل ىف ناک جارعملا نأ لإ فنصألأ نم ريصم اذهو < ءارسالا



 ةالصلا باتك -مب £

 اعقو : ليقو « همانم ىف ةدحاو ةليل ىف اعيج انا: ليقو « روج ا دنع رومشملا وه اذهو رل هتظقب ىف ةدحاو ةلل

 ةظقيلا ىف ةصاخ سدقملا تيب ىلإ ءارسإلا ناك ليقو « امانم ىرخألاو ةظقب امهادحإ نيتفلتخ نيتليل ىف نيت رم امج

 تيب ىلإ ءارسالا نأ 'فالخلا هيف ىرح ال نأ ىغبني ىذلاو « اهريغ ىف وأ ةليللا كلت ىف امإ امانم جارعملا ناكو

 «هنم دعبأ ىف الو هيف هءذ.شلت مل امانم ناک ولو كلذ ىف هتبذنك شي رق نوکلو « نآرةلا رهاظل ةلظقملا ىف ناك سدقملا

 فالتخا عم سنأ ىلع رودن نيحيحملا ىف هقرط نك ةباحصلا نم ةءاج اب ىنلا نع ثيدحلا اذه ىرر .ةو

 . هاورو « ةعصعص نب كلام نع هنع ةداتق هاورو « بالا اذه ىف اک رذ ىبأ نع هنع ىرهزلا هاررف . هنع هءاحأ

 : نالا دنع نفل ام دنع مم لك قايس فو « ةطساو الب كلم ىنلا نع هنع ىتانبلا تباثو رمت ىنأ نب كيرش

 هقرط فالتخا ىلع مالكا ركذنو « هحرش ىلع انه راصتقالا عقيلف ةالصلا ضرف ركذ انه هداربا نم ضرغلاو

 ةمكسملاو . ىلاعت هللا ءاش نإ ةرجحلا ليبق ةب وبلا ةريسلا ىف وهو هب قئاللا عضوملا ىف ايب عملا ةيفيكو اهظافلأ رياغتو

 نمو « ةمكمحلاو نامالاب مزمز ءامب لسغ نيح انطابو ارهاظ سدق اذ هنأ جارعملا ةليل ةالصلا ضرف عوقو ىف

 ىلصيو « ىلعألا اللا ىف هفرش رهظيل و , ةلاحلا كلت ىف ةالصلا ضزفت نأ كلذ بسا: روبطلا اهمدقتب نأ ةالصلا نأش

 نبا لاقو ) هلو . العو لج هر ىجاني ىلصملا ناك مث نمو ٠ هب ر ىجانلو ‹ ةكئالملابو ءايبن ألا نم هندکس نع

 . نايفس وبأ وه ءانمأي » لئاقلاو « ىحولا ءدب ىف الوصوم مدقتملا نايفس ىنأ ثيدح نم فرط اذه ( سابع

 ةرجحللا دعب عي ىنلا قلي ملنايفس ابأنال ةرجحلا لبق ةكع تضرف ةالصلا نأ ىلإ ةراشإ هيف نأ ةجرتلا هذهل هتلسانمو

 ةرجحلا لبق ناك ءارسإلاو « ةقيقحلا قيرطب هل ارمآ نوكي نأ هم هل آيتن ءاقل لقرب هيف عمتجا ىذلا تقولا ىلإ

 باتكلا لوأ ىف كلذ ريظن عقو ا اهتامدقم ةلج نم هنكل ةقيقح ةيفيكلا نم نكي مل نإو تقولا نايب و « فالخ الب

 مجاب و ءافلا مضي (جرف) هلق . ةبسانملا ترهظف كلذب قلعتملاب قاعتب ام هيف قاسو « ىجولا ءدب ناک فيك هلوق ىف

 ةاجانملا ىف ةغلابم هاوس ءىش ىلع جرعي ملو ةدحاو ةبابصنا ءامسلا نم هيلا بصنا كلملا نأ هيف ةكملاو < حتف ىأ

 نأكف ةر قش نم عقو امل ديهّلا كلذ ىف رسلا نوكي نأ لمتحتو < داعيم ريغ ىلع عقو بلطلا نأ ىلع اهبنتو

 (ىردص جرفف) هلق . لعأ هللاو . هل اتيبثتو هب افطل هب عنصيسام ةيفيك لالا ىف هماثتلاو فقسلا جارفن اب هارأ كلما

 هبقعل و « ةميلح هتعضرم دنع ريغص وهو ناك ردصلا قش نأ ضايع حجرو « هقش ىأ اضيأ مجاب و ءافلا حتفب وه

 نإ ديحوتلا باتك ىف كيرش ثيدح ىلع مالكلا دنع هةيقحت ىقأسو « باوصلا وهو نيترم حقو كلذ ناب ىلهسلا

 قشلاو . كنم ناطيشلا ظح اذه اهدنع هل ليق ىنا ةقاعلا عزْنل هدادعتسال ناكلوالا قشلا نأ هل صحو « ىلاعت هللا ءاش

 .نأ ةشئاع ثيدح نم امه.دنسم ىف ثراحلاو ىسلايطلا ىور دقو « ةليللا كلت ىف هل لصاحلا قلتلل هدادعتسال ناك ىناثلا

 اضيأ قلا ىورو . ةرهاظ هتيسائمو . ملعأ هللاو ءارح راغ ىف ىحولاب هل ليربج ءیج دنع ىرخأ ةرم حقو قشلا

 الو ةسماخ ىرختأل ةرم ىورو . لئالدلا ىف معن وبأ اهجرخأ بلطملا دبع عم هل ةصق ىف اهرحن وأ رثع نبا وهو

 هلآ هنال كلذب صخو « ءوضولا ىف هقيةحت قبس فورعم ءانإ اهرسكب و ءاطلا حتفب ( تسطب ءاج مث ) وق . تبثت

 بهذلاب هريغو ٌفحمملا ةيلحت زاوج ىلع هب لدتسا نم دعبأ دقو « ةنج لا ىناوأ ىلعأ هلال بهذ نم ناكو افرع لسغلا

 ةحابإلا لصأ ىلع ناك كلذ نأ كلذ ءاروو « هب انفلك ام نيفلكم مهنوك توبث ىلإ جاتحبف « كلملا هل لمعتسملا نال

 ءان إلا ىنعم ىلع ريك ذتلاب عقو اذك ( ءللتع ) هلو . سابللا ىف احضاو ىتأيس اي ةنيدملاب عقو اإ بهذلا مجرحت نال



 EN معو ثيدحلا

 لصع ءىش امف لمج تسطلا نأ ىنعملاو « زيبقلا ىلع بصلاب ( انام او ةكح ) و ؛ ةثؤم اهنال تسطلا ظفل ىلعال
 « اشيك توملا لثم ا ىتاعملا ليثمت زاوج ىلع ءانب هل الثم وأ  ازاجم انام ]و ةمكح ىمسف ةكحلاو ناعإلا لاك هب
 عم هللاب ةفرعملا ىلع لمتشملا ملعلا ةكجلا نأ اهنم انل افص ةيرطضم ةريثك لاوقأ ةمكحلا ريسفت ىف : ىوونلا لاق
 دقو . اصخلم ها كلذ زاح نم مب مكلاو « هدض نع فكلاو هب لمعلل قلا قيقحتو سفنلا بيذهتو ةريصبلا ذافن
 ةفرعملا ىلعو ؛ طقف معلا ىلع ىت 0 دقو « كلذك ةوبنلا لعو « هلك كلذ ىلع لمتشم EN E واط
 تيب ىلإ ءارسالا نوكل ةرم ريغ حقو جارعملا نأ ىلع مهضعب هب لدتسأ ( یدیب لخ أمثا) ەلۋ كلذ وك و طقف

 سأ عوقو قناني ال ىخارتال ةيضتقملا م ناتالاو « ىوارلا راصتخا نم وه لاقي نأ نكميو « انه رك ذي مل سدقملا
 هركذب ملام ركذ ةاورلا ضعب نأ هلصاحو « هيلا ريشي لب جورعلاو قابطالا امهو نيروكذملا نيرمالا نيب ءارسالا
 E حتفلاب ( جرف ) هلق: مدقت اک فنصملا ةمجرت هديؤيو : رخألا

 حتفت م داسلا نأ ا كح رينملا نبا لاق . اقلغم ناك بايلا نأ ىلع لدي ( حتفا ) هلق ٠ ديرجتلا وأ تافتلالا
 هسفن ىمسي نذأتسملا نأ ناذئتسالا بدأ نم هيف (ليربج لاق ) وق . احوتفم هدجو ولام فالخم « هلجأ نم الإ
 هلاسرإ لصأ هيلع نخ نوكي نأ لمت< « هيلا لسرأ يس هلق . هريغب سبتلي الل

 ذخؤيو ؛ «هيلا » هلوقل ربظالا وهو ءامساا ىلإ جورعلل هيلا ا وا
 مزالب لمع لب « كلذ هيلا ىحولا ىلع هل حتفلا نع فقوتي مل نزاخلا نآل : هنذإ ماقم موقي لجرلا لوسر نأ هنم
 هلوق لوألا لاتحالا ديؤيو « ىلاعت هللا ءاش نإ ناذئتسالا باتك ىف عوفرم ثيدح اذه ىف قأيسو ؛ هلا لاسرالا
 هللا ءاش نإ ديحوتلا باتك ىف اهريرمت' قأيس اک تبقعت یا عضاوملا نم اهتكل ء ثعب دق وأ , كيرش ةياود ىف
 لأس هنأ هرهاظ ( اذه نم لیری تلق ) هلق « ءىش لك نم :ضصاخشألا ىهو ةفذأ نذوب ( ةدوسأ ) هلق ٠ ىلاعت
 هذه ىف سيل ذإ أم أع هذه لمحتف ةدمتعملا ىهو كللذ س a û ةعصعص نب كلام ةباورو ؛ ابحرم مدآ هل لاق نأ دعب هنع

 هاور هنأ نينلا نبا ىحو ۾ جوولا یهو قمن عمج نيتحوتغملا ةلمېملاو نونلاب منا ( هنب مدن ) هلق ٠ بیت رت ةادأ

 ةنجلا لهأ نم مدآ ىنب حاورأ نأ هرهاظو « فيحصت وهو مبم اهدعب فو 0 رخآ ءايلا حتفو ةمجعملا نيشلا رب كب
 نينمّؤملا حاودأ نأو نيجس ىف رافكلا حاورأ نأ ءاج دق : ضايع یضاق" لاق . لكشم وهو « ءامسلا ىف رانلاو
 فداصف اتاقوأ مدآ ىلع ضرعت اهنأ لمتع هنأب باجأو ؟ ايندلا 0 فيكف ىنعي « ةذجلا ىف ةمعنم

 رانلا إل ىلاعت هلوق تاقوأ نود تاقوأ ىن وه ام رانلاو ةنجلا ىف مد 2 نأ ىلع لدو« هِي ىنلا دوم اهضرع تقو
 «نآرقلا صن وه ¥ ءاسلا باوبأ امل عتفت ال رافكلا حاورأ نأب ضرتعاو < ,( ايشعو اودغ الع نوضرعي
 . ها امنع هل فكي ناكو هامش ةبج 0 ااو مدآ نيع ةهج ىف تناك ةنجلا نأ الاتحا وه هادبأ ام هنع باوجلاو
 مدآ نيم نع اهرقتسمو داسجألا لبق ةقولخم ىهو دعب داسجالا لخدت مل ىنا ىه ةيئرملا ملا نإ : لاقي نأ لمتحو
 نع نم ىلإ رظن اذإ نزح هنيع نع نم ىلإ رظن اذإ رشبتسي ناك كلذلف . هيلا نوريصيس ام معأ دقو « هلامثو
 وأ ٍةنج نم اهرقتسم ىلإ داسجالا نم تاقتنا ىلا فالخو « اعطق ةدارم تسيلف داسج الا ىف ىتا فالخ « هراسي
 هب ديدأ و وأ : صوصخم ماع «هينب مسأ » هلوق نأ فرو دارا عند اذہ و « ربظي ايف اضيأ ةدارم تسيلف ران
 حاورأ هيلع ضرعت مدأب انأ اذاف » ءارسالا ثيدح ىف هقيرط نم قيبلاو قحسإ نا هيرخا انامأو نو ولا



1Yةالصلا باتك ۸  

 حور لوقيف راجفلا هتيرذ حاورأ هيلع ضرعت مث « نييلع ىف اهواعجا ةبيط سفنو ةبيط حور لوقيف نينمؤملا هتيرذ
 حير هنم جرخ باب هنيمي نع اذاف » رازبلاو ىناربطلا دنع ةريره ىبأ ثيدح ىنو « نيجس ىف اهواعجا ةثيبخ سفن و ةثيبخ

 ناكل حصول اذهف « نزح هلامش نع رظن اذإو « رشيتسا هنيمب نع رظن اذإ « ةثيبخ حير هنم جرخ باب هلامش نعو ؛ ةبيط
 ىنلا ىأ ( دجو هنأ ) رذ وبأ ىأ ( ركذف سنأ لاق ) هلق . : فيعض هدنس نکل و ؛ مدقت ام عيمج نم لوآ هيلا ريصملا
 ىف تباثلاو « سن نع كيرش ةباورل قفاوم وه ( ةسداسلا ءامسلا ىف هارباو) هلق . رذ وبأ ىأ (تبثي 1د) هلق . هلع

 اهبف هلوقل ةعاملا ةياور حجرألاف الإ و « ضراعت الف جارعملا ددعتي انلق ناف . ةعباسلا ىف هنأ نيتاه ريغ تاياورلا عيبمج
 ةرجش دنع ةسداسلا ىف هنأ ىلع نع ءاجام امأو « فالخ الب ةعباسلا ف وهو « رومعملا تببلا ىلإ هرهظ ادنسم هآر هنا د

 ةبعكلا ىذاع اتيب ءامس لك ىف نأ هنع ءاج هنال نوط ةرجش بناحي ةسداسلا ىف ىذلا تيبلا هنأ ىلع لمح تبث ناف ىبوط

 هناف ايندلا ءامسلا ىف رومعملا تيبلا نأ هريغو سنأ نب عيبرلا نع ءاج امف لوقلا اذكو « ةكئالملاب روف ايف لکو

 ةمجعملا ضب « حارضلا » رومعملا تيبلا مسا نإ لاتو تاومسلا تويب نم ةبعكلا ىذاحم تيب لوأ ىلع لوم
 شاور زانم فيك تبثي مل هن انه لاق هنالو ؛ ايندلا ءامس مسا وه لب لاقيو < ةامبم هرخآو ءارلا فيفختو

 اهعمسي مل ةعطقلا هذه نأ هرهاظ ( ساملف سنأ لاق ) هلق . ديحوتلا بانك ىف اذهل اديزم ركذأسو ‹ مجرأ اهتبثأ
 . ىلع ىنعمي وأ قاصلالل ةيناثلاو ةبحاصملا ىلوالا ءابلا ( سب ردا: بَ ىنلاب ليربج رم ) هلق . دذ ىنأ نم سنأ

 نأ ىلع ةقفتم تاياورلا ذإ « جارعملا ددعتب لبق نإ الإ ٠ بيترثلا ىنا اب ىلع« مث د تسيل ( ىبعب تدم مث ) هلق
 نب ورمع نب دمع نب ركب وبأ ىأ ( مزح نبا ىنريخأف باہش نبا لاق ) هلق . سوم, رورملا لبق ناک هب رورملا
 دحأب دهشتسا هنآلل ةعطقنم ةبح ىبأ نع ركب ىنأ ةياور نكل هتوم مدقتل هنم ىرهزلا عمسي ملف دمت هوبأ امأو . مزح
 دنعو ‹ روهشملا ىلع ةددشملا ةدح ىملابو ةلمهملا حتفب ةبح وبأو « اضإ أ دم هب أ دوم لبقو رهدب ركب ىأ داوم لبق

 ( ىوتسملا ) و « تعفترا ىأ ( تربظ ىح ) هلو . نونلاب ىسقاولا هركذو « كلذ ىف طاغ ةن اتحت ةانثم ىبباقلا

 هللا ةيضقأ نم ةكئالملا هبتكت ام دارملاو « ةباتكلا ةلاح اهتيوصت ةلموملا داصلا حتفب ( مالقالا فيرص ) و دعصملا
 « فارطألا باحعأ هب مزج اذك رذ ىنأ نع ىأ ( سنأو ) هخبش نع ىأ ( مزح نبا لاق ) هلق . ىلاعتو هناحبس

 ىف ( ةالص نيسمخ ىتمأ ىلع هللا ضرفف ) هلت . ةطساو الب سن أ ةءاور نمر: مزح نب | ةبج نم السرم نوكي نأ لمتحو
 دنع ةعصعص نب كلام ةاور ىف هوحنو و موي لك ةالص ا ىلع هللا ضرف »سم دنع سنأ نع تباث ةءاور

 مزاةدي هيلع ضرفلا ركذ لاقي وأ « راصتخا ىرخآلا ةياورلاو بابلا ةياور نم لك ىف لاقي نأ لمتحف « فنصملا

 . دحاو ىنعملاو تعجارف ىنممشكلاو ( ىنعجارف ) يو . هصأاصخ نم ىنثتام الإ سكعلابو ةمالا ىلع ضرفلا

 ىنع طخ د تباث ةياور فو : كيرشل هلثمو « ارشع ىنع عضوف » ةعصحص نب كلام ةياور ىف ( اهرطش عضوف ) هلق
 نيتعفد ىف رشعلا عضو هن أكف رشعلا اذكو : تاق .ةدحاو ةمفد ىف عقو هن وك نم معأ رطشلا ركذ : رينملا نبأ لاق ء اسمخ

 اسمخ ناك ف .فختلا نأ تب اث ةياور تققح دقو . ضعمأا بابلا ثيدح ىف رطشلاب دارملا وأ « تاعفد سمخ ىف رطشلاو

 عضو ىلو ألا ةعجارم ا نف فصنلأوهرطشلا ىنامركلاا لوقامأو . الع تاياورلا قاب لمح نيعتي ةدمتعم ةدأيزىهو اسمخ

 ىف سيلو « لاق اذك ء اعبس ةثلاثلا فو رسكلا رج نيرشعلاو ةسزلا فصن ىنعي رشع ةثالث ةيناثلا فو نيرشعو اسمخ

 تاياورلا نيب علا نكل « هجتيف اراصتخا كلذ فذح لاقي نأ الإ « ءىش عضو ركذ ةثلاثلا ةعجارملا ىف بابلا ثيدح



 ميو ثيدحلا ا

 حجر نأ هرمأ امل مالساا هيلع ىمو | لهل ف ةطا ت
 را ملم هلوق ىف ةفبطل ةتكن انه رينلا نيا ىديأو . مدق

 هبرل عي هتعجارم تادو ء ه١ ی ا كاذلف ر نم تییحتسا : لاقف اخ تراص نأ دعب اسمخ عقو فيفختلا نوك نم سرفت لب جي هنأ لمت رينملا نيا لاق « ىف تل مدع دمتعلاف ؛ للا اذه ىبأي نبأ ىدب :أام دمتعملاف :
 اهعفر ىف الئاس ناكل اخ تراص نأ دعب فيفختلا أس

 اضف ة 9

 ل ول هنأ امخ
 مق ةريخ | ةرملا فالخم  مارلالا ليس ىلع نكي

 عج وخآ ةرشعلا نأ ءايحتسالا بيس نوكي ا ابك تارملا كلن فيخالا ب
 حنس اا بلس لوشن کی نأ لمت و ؛ « یدل لوقلا لدبي ال » 8 5 2 2

 هنأكف « بولطم هللا نم بلطلا ىف حاحلإلا نكل نوي علا ا
 َح لاؤ ؤسلا ىف حاحلإلا ىف لخدي 9 ىثفت « ةرثكلا لوأ

 وشلا

 عح واو ةلقلا
 ةكح خ ضع ىديأو. ةفل اخو اذه ىف ةدايز ديح Ek ا

 7 ركشلاب مايقلا مدع نم
 دصق ملي دمحم تاصح ابنأ

 یشخ
 فرعو عنف ةيؤرلا لأس دق 5

 ىسوه ن م لاقف ب لا دادرت رپ G اتال
 ا 0 ق6

 . حا وت مار نم دأ وأ مارأ ىلعل : ليق اک ‹ ىأر ١ ا
 , نيعضوملا ىف « نه » لدب « ىه » رذ ىلأ ريغ ةياءد و نضر ديرك هعوجر ريرثلب

 ر ٢ ريع هبا ر ت چ

SSىلع دازام ةيضرف مدع ىلع هب لدتساو ؛ باوثلا رابتعا 0 |  
 اولا رابتعاب ادادتعا نوسمخو لعفلا راهم :

eh. 

 خسنلا زاوج ىلعو « دك أ اف موقل افالخ « ةدكؤم تناكول ١١ aE رابتعاب اددع سم نم دارملاو
SS
 

 لكأ نأب مع لصف - ف 05 ج خا س

 ف 5-5 نه ىلع لكشم وهو ؛ حأرشلاو نييل وصالا نم فك اوط 1 لاف أ 0 : 3 9 ا ا نأ لبق س اب نيسنخلا خس لجو زع هنأ ىرت الأ : هريغ لاطب نا لاق لعفلا لبق

 هر 49 5

 خس 78 نكل اخس 55 0 = هیج ماع لکشم وف ٠ عوبلا لق حج لا هيف 7 لكل غالبا لبق دارأ نإ : تلق . ةركتبم ةثكن هلهو :لا e a اللا يعول اعيمج اوقفتا 5 ةر 8 0 3 0-0 5

 وه نکل ءانخسأ مه oT > عقد
NTE |و 5 3 ند ملف ةمالا ىلإ غالبلا لبق دارأ  

 نو ةحصص هل اف « لعفي نأ لبقو ل نأ كعب ب مث اعطق كلذب ج 8 و و“ لو
 ليابح) هلو ' « ىلاعت هللا ءاش نإ ةءوبنلا ةمجرتلا ىف .ارسالا 0 0 هِي ىلا لإ ا
 حرب قاد قل ا مع هللاو . هل

 hs مدح ا

 و و مث ةلمهملا ءاجلاب عض وما اذه ىف ىراخبلا ةاور عيمج 7 انك ل ءا
0 

 ج )و وللا
 عقو اي ةمجدم لاذ مث ةدحوم فيآلا دعلو نوذلاو جان «ذانج انا

 4 هريغ ىف تدجوو . ةمالا نم هريغ دنع اذكو ‹« سنو: نع 2 i » وه | تم ا هنا نيتك
 نبا لاقو « ةاورلا ضع حالصإ او ۱ 7 3 ر نبا ةياور لم ء ءابنالا ثرداحأ ىف فنصملا

 ىلع تفقو الو امهم ها اههدجأ لف نيتظفللا نيتاه 1 ل م باو ملأ نج » عضوملا أ ١
 ىسراف ومف ٠٠ ءانيلا نم عفترأ ام وهو < لأي ةذبنج ا ش ر لا نم عضاوم ىلع هتبوجأ ىف مزح

 9 هدحأو بابقلا هيش ذيانجلا || 9
 نالا اورام يورو ھا تسل فاك لاو ةحوتف ةد لا 5 نأ هريغ را دو ٠ ینا امھاتعم

 : هني ىنلاب جرع امد لا 3 ءولؤلاا اق افا لع تا ]لات دل و و هنزود ةذينك مهئاسلب دا توت
 “جب س نع ةداتق نع ن رايش قب رط نم ريسفتلا

 ىلص ر ا ىنأأ نأ ق.ةهاو « ءىشب تسيأ خوي 3 ضعب اهادبأ ىلا ةمكسملا هيلع هللا هل وقل ذه

 سوم ىدلا ن ا هاذأأو < 9 ا 1
 بت امى هيلع لع 0-5 00 هارأ ىلأ رون + ةياور قو « ارون تيأر » ١ كلذ نع هلأس ال رذ ىبأ 3

uس ب 6م لعأ هلئأو رخ هللا هازخ « مبملع ةقفشلاو دمك ةمأ ة ةر وه ةعجأرملا رارك_#  



 لمرلا لابح لثم ؤاؤل امف ىأ لمرلا لابح نم یه وأ « دوقعلاو دئالقلا ىه : لبق لئابحلا ىف علاطملا بحاص لاقو

 ‹ ةميظع نذوب ةليبح وأ ةلابح عمج الا نوكتال لئابحلا نأب بقعتو « لمرلا نم لاطتسا ام وهو لبح عمج

 ادوقع امف نأ دارملاو « سايق ريغ ىلع لبح عمج ةلابحو ةلابح عمج لئابخلا : ىراخيلاب ىنتعا نم ضعب لاقو

 ۇلۇالا نم دئالقو

 نع رييزلا ن ةورع نع ناسيك ن اص نع الام ارا لاق فو 6 هللا دبع اشو — 0°

 الص تترقأف « رقكلاو رضا ىف نيّمكَر نيتكَر امضرف نيح ةالصلا هلا ضرَف : تلاق نينم ومل مأ ةشئاع

 رضا ةؤلض هيرو ة نتا
 [ ۴۹۴۰ « ۱۰۹۰ : ىف هاقرط _ ۰ ثيدطأ 1

 ةينثنلا مومع ديفتل نيتعكر ظفل تررك ( نيتعكر نيتمكر امضرف نيح ةالصلا هللا ضرف : تلاق ةشئاع نع ) هلو

 نم دحأ هجرخأ « اثالث تناك اهئاف برغم ا الإ دانسالا اذ ناسيك نب اص ىنثدح لاق د قع نبا داز  ةالص لكل

 « نيتعكر ةالصلا تضرف » تلاق ةشئاع نع ةورع نعىرهزلا نع رمعم قي رط نم ةرجحلا باتك ىف فنصلللاو « هقيرط
 تعقو « رضحلا ةالص ىن ديزوو انه هلوق ىف ةدايزلا نأ ةياورلا هذه ىف نيعف « اعبرأ تضرفف لإ ىنلا رجاه مث
 موفلاخ جتحاو « ةصخر ال ةعزع رفسلا ىف رصقلا نأ هيلع اونبو ةيفنحلا ثيدحلا اذه رهاظب ذخأ دقو « ةئيدملاب

 اإ رصقلاو ٠ ةيزعلا ىلع لدي ال حانجلا نن نال( ةالضلا نما ورش نأ حانج مكيلع سلفا ىلاعتو هناپس هلوقب

 ثيدح نع اوباجأو «کیلع اهب هللا قدصت ةفدص ه إب هلوق اضيأ ةصخر هنأ ىلع لديو . هنم لوطأ ءىش نم نوكي

 باوجلا اذه ىفو « هريغو ىباطخلا هلاق ةالصلا ضرف نامز دهشت مل الاب و عوفرم ريغ ةشئاع لوق نم هنأب بابلا

 نوكسي ةصقلا كردت مل اهنأ ياست ريدقت ىلعف ايناث امأو ٠ عفرلا كح هلف هيف ىأرلل لاجم الامم وف الوأ امأ « رظن

 لوق امأو « كلذ كردأ رخآ ىنا# نع وأ 2 ىنلا نع هتذخأ نوكت نأ لمتح هنال ‹ ةجح وهو ىناحص لسم

 ضراعي : اضيأ اولاقو « مزال ريغ اذه لثمىف رئاوتلا نال ءرظن اضيأ هيفف ارتاوتم لقنل اتباث ناك ول نيمرحلا مامإ
 باوجلاو « لسم هجرخأ « نيتعكر رفسلا فو اعبرأ رضحلا ىف ةالصلا تضرف » سابع نبا ثيدح اذه ةشئاع ثيدح
 ضراع اذإ ايف مهتدعاق ىلع ةيفنحلا اومزلأ و « ضراعت الف أيس اك سابع نباو ةشئاع ثيدح نيب حملا نكمي هنأ
 ةشئاع نع تبث دقف « انه كلذ اوفلاغو ٠ ىور اع ال ىأر ام ةرعلا : نولوقي مهنأب هتياور ناحصلا ىأر

 امل لاق دق امنع ىوارلا ةورع نأ مهنع باوجلاو « تباث ريغ اهنع ىورملا نأ ىلع كلذ لدف رفسلا ىف مت تناك ابنأ

 ةحبحص اهتياررف ءامأر نيبو امیاور نيب ضراعت ال اذه ىلعف « نانع لوأت اك تلوأت اهنإ رفسلا ىف اهمامتإ نع لئس 1

 نيتعكر ءارسإلا ةليل تضرف تاولصلا نأ  ةقباسلا ةلدآلا عمتج هبو  ىل ربظي ىذلاو . تلوأت ام ىلع ىئبم اأو

 نم قهبااو نابح نباو ةع زخ نبا ىور اك« حبصلا الإ ةرجلا بقع ةرجملا دعب تديز مث ؛ برغملا الإ نیتعکر
 هللا لوسر مدق الف :_. نيتعكر نيتعكر رفسلاو رضحلا ةالص تضرف » تلاق ةشئاع نع قورسم نع ىعشلا قيرط

 برغملا المو (ةءارثلا ل رطل جفا ةالنم نك روا ناكر ناكر نتعملا الس ديو نأمطاز ةا هلي
 هلوق ىهو ةقباسلا ةبالا لوزن دنع رفسلا ىف اهنم ففخ ةيعابرلا ضرف رقتسا نأ دعب مث . ۾١ < راہنلا رتو امال



 ۵ مف. ثيدحلا
 .رصق نأ دنسملا حرش ىف ريثالا نيا هركذ ام كلذ ديؤي و ( ةالصلا نم !ورصقت نأ حانج كيلع سيلف إل ىلاعت

 رصق ناك ليقو « امف ناك فوخلا ةيآ لوز: نأ هريغ هركذ ام ذوخأم وهو ‹ ةرجملا نم ةعبارلا ةنسلا ىف ناكةالصلا .

 دعب ليقو  هوحن وأ ماعب ةرجحلا دعب د ظفلب ىلهلا هدروأو ىنالودلا هركذ ةيناثلا ةئسلا نم رخآلا عيب د ىف ةالصلا

 « فيفختلا نم سأل هيلا لآ ام رابتعاب ىأ « رفسلا ةالص ترقأف د ةعئاع لوقب دارملا اذه لمف « ءامون نيمبرأب ةرجملا
 فوخلاو ١» سابع نا ثيدح ىف عقرام امأو ‹ ةميزع رصقلا نأ كلذ نم مرلي الف « تضرف ذنم ترمتسا اهنأ ال

 ةالص ءارسإلا لبق نكي مل هنأ ىلا ةعاج بهذ : (ةدئاف) . فوخلا ةالص ىف ىلاعت هللا ءاش نإ .ىحي هيف ثحبلاف «ةمكر

 ةضورفم تناك ةالصلا نأ ىلا ىرحلا بهذو « ديدحت ريغ نم ليللا ةالص نم هب سلا عقو ناك ام الإ ةطورفم
 هلوقب تخسن مث ةضورفم تناك ليللا ةالص نأ للعلا لهأ ضعب نع ىعفاشلا ركذو ؛ ىثعل اب نيتمكرو ةادغل اب نيتمكر

 رە نب دمت ركتساو . سنا تاولصلااب كلذ خسن مث« ليللا ضعب مايق ضرفلا راصف (هنم رسيتام !وءرقاف) ىلاعت

 اهيف ىلاعت هلوقل ةئيدملاب لزن امن] ( هنم رسبت ام اوءرقاف إل ىلاعت هلوق نأ ىلع لدن ةبآلا : لاقو كلذ ىزورملا

 امو . ه1 كلذ لبق ةكم ناك ءارسالاو « هك« ال ةنيدملاب عقو امت] لاتقلاو ( هللا ليبس ىف نولتاقي نورخآو ١

 نتما ىلاعتو هناحبس هنأكف « لابقتسالا ىف رهاظ ( نوكيس نأ لع إل ىلاعت هلوق نال « حضاو ريمت هب لدتسا

 ملعأ هاو . مهل عقتس اهنأ لع ىلا ةقشملا دوجو لبق فيفختلا ليجعتب مهيلع

 ٣ - دسم لك دنع کنیز اوذخ ) یلامت لا لوقو « بايثلا ىف الصلا بوجُو باپ (
 دحاو بوب ىف احتل یلص نمو

 رظن هداتسإ ىف . « ةكوشب ولو هدب » لاق يلم ىبلا نأ ع وک الا نب الس نع رگ یو

 نايرع رتميبلاب فوط ال نأ ال نبل ماو « ید ب لام هيف عاج ىذلا بوثلا ىف لص نمو

 هجرخأ ام ىلإ كلذب ريشي ( دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ : ىلاعت هللا لوقو « بایثلا ىف ةالصلا بوجو باب ) هلق
 عقوو « كتنيز اوذخ تلزنف » هيفو ثيدحلا «ةنايرع تيبلاب فوطت ةأرملا تناك » لاق سابع نبا ثيدح نم لسم
 مزح نبا لقنو ؛ دهاج نع هوحنو « قبيبلا هلصو ؛ بايثلا : لاق ( مكتنيز اوذخإ]ل ىلاعت هلوق ىف لاق سواط ريسفت ىف

 « انه هدحو ىلمتسلل تبث اذكه ( دحاو بوث ىف افحتلم ىلص نمو ) هلق ٠ ةروعلا رتس دارملا نأ ىلع قافتالا

 هلو . هقايس نم رهظيس اک هدعب قلعملا ةبلس ثيدح قلعت هلف انه هتوبث ريدقت ىلعو « درفم باب ىف ابيرق ىنأيسو
 وأو هخيرات ف فنصملا هلصو دقو . ( رظن هدانسا فو ) هلوقب هب همزج كرت ىف ببسلا نيب دق ( ةبلس نع ركذيو )
 ةعيير ىلأ نب نمحرلا دبع نب ميهارب] نب سوم نع ىدرواردلا قيرط نم هل ظفالاو نابح نباو ةميزخ نباو دواد
 ولو هرز « معن : لاق ؟ دحاولا صيمقلا ىف ىلصأفأ « ديصتأ لجر ىنإ هللا لوسر اي تاق , لاق عوك لا نب ةبلس نع

 قداز ةلس نع هنبأ نع مهار نب ىسوم نع هيبأ نع سيوا ىبأ نب ليعامسا نع اضيأ ىراخبلا هاورو « ةكوشب

 انثدح لاق ميهارب] نب ىسوم انثدح لاق دلاخ نب فاطع نع ليعاما نب كلام نع اضيأ هاورو « الجر دانسالا

 وأ « ديناسالا لصتم ىف ديزملا نم سيوأ ىنأ ةباور نوكي نأ لمتحاف ؛ ةلسو ىسوم نيب ثيدحتلاب حرصف ٠ ةملس
 ىرابلا حف 3# ١ چم



 عسا 533
 ىدرواردلا ةباور دمتعاف هححص نم امأو . هدائسإ ىف رظنلا هجو اذبف . امهو فاطع ةءاور ىف حيرصتلا نوكي

 نإ : ناطقلا نيا لوق امأو  ىئاسنلاو دحأ اضيأ اهجرخأ فاطع قيرطو « اهامتال ةدهاش فاطع ةءاور لعجو

 سيلف هدج ىلا انه بس هنأو دواد ىلأو متاح ىبأو ىراخبلا دنع فعضملا ىميتلا مهاربإ نب دسم نبا وه ىسوم

 ,ىسوم ىواحطلا دنع عقو معن ددرت الب ىميتلا ريغ وهو ايمورخم هريغو ىراخبلا ةياور ىف بسن هلال« « ميقتسع

 الإو ىدرواردلا امهنع هلحو ثيدحلا ايور اعيمج ان وكي نأ دعب ىلع لمحيف اظوفع ناک ناف ٠ ميهارب | نب دمي نبا

 ودبت الثل هيفرط نيب عمجمو هراز زإ دغي ىأ ءارلا ديدشتو ىازلأا مظل ( هذ ) هلو لعأ هللاو ذاش هيف دمت ركذف

 ىلإ ةراشإ اذه ةلس ثيدح فلؤملا ركذو « ام كسمتسي ةكوش هيفرط ىف زرغي نأب الإ كلذ هنمكع |( ولو « هتروع

 وبأ هاور ام ىلإ ريشي ( بوثلا ىف ىلص نمو ) هلق . اهنيسحت ال بايثلا سبل ةقب اسلا ةيآلا ىف ةنيرلا ذخأب دارملا نأ

 ناك له : ةبيبج مأ هتخأ لأس » هنأ نايفس ىنأ نب ةيواعم قيرط نم نابح ناو ةعزخ نا هححصو قاسفلاو دواد

 اهتئمض' ىلا ثيداحألا نم اذهو . « ىذأ هيف ر مل اذإ « مهن تلاق ؟ هيف عما ىذلا بوثلا ىف ىلصي ړل هللا لوسر

 ةياور نم « هيف ١ ظفل طقس ( ىذأ هيف ري لام ز لق . قيلعتلا الو ىتح ةياور ةغيص ريغب باتكلا اذه مجارت
 ‹ كلذب ركب ىبأ ةجح ىف ىلع ثعب ىف ةريره ىلأ ثب ن> ىلا كلذي راشأ ( ريب يلا صأو ) إب . ىوملاو ىلمتسملا

 هسفن قيدصلا ركب یا ثيدح نم نسح دائساب دم ا یورو <« نشا حرصت ه.ؤ سيل نكل ليلق دمر هلصو دقو

 نأ بابلل هب لالدتسالا هجوو « ثيدحلا « نايرع تيبلاب فوطي الوب كرشم ماعلا دعب جح ال  هنعب ملتي ىنلا نأ
 ىلا روما بهذ دقو « ةدايزو فاوطلا ىف طرتشي ام امف طرتشي ذإ .ىلرأ ةالصلاف ىردتلا هيف عنم اذا فاوطلا
 ةنس هن وك قلطأ نم مهنهو « الا نك اذلا نيب ةقرقتلا كلانا ضن عي اا طورق نم رولا سنا

 نايرعلا نجاعلا ناكل و « ةينلا ىلا رقتفالو ام صتتخال ةالصلا ىف اطرش نات رل هنأب جتحار « ةالصلا اهكرت لطبي ال

 الو ةالصلا ىف طرش وبف نام.إلاب ضةنلا لوالا نع باوجلاو . دوءآلا ىلا ,اةالي مايقلا نع زجاعلاك لدب ىلا لقتني

 نع مث ةءارقلا نع زجاملاب هيف ام ىلع كلأثلا نعو « ةسيذلل رقتفي ال هنا ةلبق'' لابقتساب ىناثلا نعو « ام صقخم

 اتکاس ىلصي هناف حيبسنلا

 ر 0 -ٍ کک اة ل ل

 تن 00 لزمي و « مهن وغدر ا ةعامج ني .رودحلا تاوذو نيديعلا موي ضّيلا جرح
 5 2ر 0 2 iha لا 1! 0 at 2 1 5 5 ا ۶

 ند امتبحاص اميل : لاق . باباد اه سال انادحإ لا لوز اب : ةارمأ لاق : نهالصم

 اذ ان ا ىلا تعم: يَ ما ا ريس نب ر ا نارمع ا مر ب هلا دب ل

 , مدعل قلعملا اذنكو « نون رصإ هلك دانسالاو ؛ نب ريس ناوه دمو .يىرتسلا وه (مهاربإ نب یز أنثدح) هلق

 دقو « يل هللا لوسر انآ  تلاق ةيطع مأ نع ةصفح نع ماشه قيرط نم ملسملو « ةزمهلا مضب ( انمأ ) هلق
 هلق ٠ مث هيلع مالكلا مدقتو « نيديعلا ضال ا دوهش باب ىف قايسلا اذه نم ماب ةراهطلا ف ثيدحلا اذه مدقت

 ىأ ( نهالصم نع ضدحلا لزتدي و E ١ 3ِ دآرفالاب 0 ديعلا مولد ىويتكلاو ىلمتسملا ةءاور فو ) ن.ديعلا موي (

 أ عضوم هب دارملاو ¢ لصملا نع » یہ مشل ا خلا لع ٠ 2 راسم نعد لمس ملل و < ضي نسل قاللا ءاسنلا



 كلب ل ا لا
 ةضيرفلل كلذ نوكيف ديعلا ةالص ىلا جورخلل ةيراعلاب ىتح سبللاب مالا ديك أت ةبج نم ةمجرتلا ىلع هتلالدو . ةالصلا
 ىف اذكه « نون فلآلا دعو ةلمهملا فيفو ةمجعملا مضي ىنادغلا وه ( ءاجر نب هللا ديع لاقو ) هلق . ىلوأ
 خسنلا ضعب ىفو « لاق ءاجر نب هللا دبع انثدح » هک ديز ىنأ ىلع هضرع ىف ليصآلا دنع عقوو ؛ تاياورلا رثكأ
 فارطألا باحصأ هدمتعا ىذلا وه اذهو : تلق . نوقابلا لاق اك « ءاجر نب هللا دبع لاقو » ديز ىنأ نع
 ثي دحتب ن ريس نب دم حرصت هنع قيلعتلا ةدئافو . ناطقلا وه ر رك ذملا نارمعو « بانك اذه لاجر ىلع مالكلاو
 ىف الوصوم هانبور دقو . ةيطع مأ نع ةصفح 2اف هع اإ ادم نأ نم مهضعإ هليختام لطیف < هل ةيطع مأ

 لعأ هللاو 1 ءاجر نب هللا دبع انثدح زيزعلا دبع نب ىلع انثدح » ريبكلا ىتاربطلا

 ةالصلا ىف افلا ىلع رازإلا دع بيسإب - *
 مرقتاوع ىلع مرْزَأ ىرلقاع ر ئبلا عم ا واص : له نع مزاح وبأ لاقو

 ردگنلا نب دمع نع دمم نب دقاو يقدح لاق دمع ن صاع الح لاق نإ نب دمحأ اشو - ۲
 رازإ ىف قصت : ئاق هل لاق . بسلا ىلع ةعوضوم هبايثو هاف لبق نم هدم دق رازإ ىف ا لهل
 ؟ ا وبلا دب ىلع نابوث هل ناك انيثأو . كثي قدحأ یناریل كلاذ "تعنص اإ : لاقف ؟ دحاو

 ش [ ۴۷۰ ٤۴ ۴۹۷ ٤ : ىف هفارطأ ب مه؟ ثيدحلا ]
 هماهتب هركذ دقو « رانيد نبا وه ( مزاح وبأ لاقو) هلو . رصقلاب وه ( افقلا ىلع رازإلا دقع باب ) هلق

 ىف وهو ةفاضالأ نوذلا تفذح و دقاع عمج (ىدقاع) و ةباحصلا ىأ ىضاملا ظفلب (اولص) هلو . ليلق دعب الوصوم

 نولعفي اوناك امتار« ودقاع مو ىأ فوذع أدتبم رخ وهو « ودقاع » ىييمشكلا ةياور فو « لاخلا عضوم
 ةفصلا هذهو « دجبو عكر اذإ اروتسم ن وكيل هافق ىف هرازإ دقعي مدحأ ناكف تاليوارس مهل نكي مال كلذ
 ىوارلا دم نب مصاع وخأ وه (دقاو ىنثدح ) لق . « دجسملا ىف لاجرلا مون باب » ىف قأيسس اک ةكفصلا لهأ ةفض
 ةددحاو ةقيط نم نايعبات نايندم ردكسملا نب دمو دقأوو ٠ رمع نب هللا دبع نب ديز نباوه اموبأ دمحو « هلع

 حقو ةمجعملا نوكسو ملا رسكب (بجشملا ) هلق . هافق ةبج نم ىأ « ةدحوملا حتفو فاقلا رثكب (لبق نم) هلق
 1 هديس نبأ لاقو « اهريغو بايثلا اماع عضوت ا اوق نيب جرفيو اهسوءر مضت ناديع وه « ةدحوم اهدعب جلا

 هتدصق ثدح نم بجشملاك نالف » لثملا ىف لا ةو « هءاة-و هولد ىعارلا املع قلعي ثالث تابشخ باجشلاو بجنثم لا

 نأ ابيرق ىقأيسو « تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابع هنأ لسم ةياور ىف عقو ( لئاق هل لاقف) هل . « هتدجو
 «ءادر ريغب ةالصلا باي و ف فنصملا دنع قأيسو « هالأس اعيمج امبلعلو « ةلأسملا هذه نع هلأس ثراملا نب ديعس
 ىلارب نأ تيبحأف , ردكتملا نبا باوج ىف لاقو « ددعت لاؤسلا لعلف هلل دبع ابأ اي انلقف د اضيأ ردكتملا نبا قيرط نم
 للعلا عم هعضوم ريغ ىف ءىثلا عضو قجلاو ؛ لهاج ىأ ,قمحأ انه هلوقب دارملا نأ هب فرعو ء مكلثم لابجلا
 هنأكف « لضفأ نيبوثلا ىف ةالصلا تناك ولو دحاولا بولا ىف ةالصلا زاوج نايب ضرغلاو « ةباهنلا ىف هلا هحبقب
 ف مث ظلغأ امنو . نئاج كلذ نأ هبلعأف لع ركتي وأ ءادتبا لهاجلا ب ىدتةيل امإ زاوجلا نايبل ادمع هتعنص : لاق
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 ناک ىأ ( هل ناكانيأو ) هلوق  ةيعرشلا رومالا نع ثحبلا ىلع مهثحيل و « ءالملا لع راكنإلا نع ارجز باطخلا

 . زاوجلا ىلع لدف ءهيف ىلصيل ناث بوث ليصحت فلكي لف كلذ عمو « دحاولا بوثلا الإ كلمال ليي هدبع ىف ان ثك أ

 عقوأ هب ذاوجلا نايب نوكيل هلم ىنلا لعف نم عقو كلذ نأب ةحرصملا ىرخألا ةياورلاب اذه هثيدح فنصملا بقغو

 - ريخالا ثيدحلا ىأ _ هتلالد : لاقف قامركلا ىلع كلذ خو . هلبق ىذلا نم عفرلا ف حرصأ هنوكل « سفنلا ىف

 امإو  هلبق ىذلا نم فرط وه ىأ - قب اسلا ثيدحلا نم مورخ هنال امإ افقلا ىلع رازإلا دقع ىهو ةجرتلا لع

 باوبأ ةينامت دعب هقايسو هظفل لمأت ولو . ها ابلاغ ةروعلا رتس امل افقلا ىلع هدقع الول ذإ بل غلا بص هيلع لدي هنآل

 ناف ‹ ةبلغلا نم هاعدأ ام ىلإ ةرورض الو « ىب اسلا نمال كانه روكذملا ثيدحلا نم فرط هناف هيلاتحا عافدنا فرعل

 لوألا ىف ناكو « هب فحتلاف امسأو ابيف بوثلا ناكر بظي ايف ىرخأ ةصق ىهو «هب افحتلم بوث ىف ىلصي وهو , هظفل

 دحاولا بولا ىف ةالصلا زاوج عنم ىف فالخلا ناك : (ةدئاف ) . ابيرق ليصفتلا اذه ديؤي ام قأيسو « هدقعف اقيض

 « ضرآلاو ءامسلا نيبام عسوأ ناك نإو دحاو بوث ىف نيلصتال » لاق دوعسم نبا نع ةبيش ىلأ نبا ىور « امبدق

 زاوجلا ىلع مالا رقتسا مث « هيلع عباتي مل : لاق مث ربع نبال كلذ لاطب نبا بسنو

 ٣۴ - لاق ردكسملا نب دمع نع ىلاولا ىبأ نب نح را دبع انن دح لاق بص وبأ فترطم ام :

 بوث ىف لي عقلي یبا تیار : لاو دحاو بوث ىف للص للا دبع نب رباج تیار
 دقو « هدانس] لاجر قابو وه قدم « كلام بحاص ممآلا نايلس نب هللا دبع نبا وه ( فرطم انئدح ) هلق

 روهشم دحأ نكل . هتينك ىو « هنع أطوملا ةياور ىفو « كلام ةبص ىف ىرهزلا ركب ىنأ نب دحأ بعصم ابأ كراش

 سكعلاب فرطمو « همسا نم رثكأ هتين

 وهو « شوتا فحتالل : هنيدح ىف یره زا لاق . هب حلم دحاولا بوثلا ىف ةالصلا ےس دس 5

 بوب واط ئنلا فحتلا » ر ىناه مآ "تلاق : لاق . هيك ىلع ُلمْشِإلا وهو « ينكر اع ىلع هيف ط نيب لاا

 « هيقتاع ىلع هيفّرط نيب فلاخو

 دحاولا بوثلا ىلع راصتققالا ىف ةيضاملا ثيداحألا تناك امل ( هب افحتلم دحاولا بوثلا ىف ةالصلا باب ) هلق

 ىأ ( هثيدح ىف ىرهزلا لاق ) هل . زاوجلا نايب لاحت وأ « قيضلا لاحم صتخم كلذ نأ ىلع لدي امب ابفدرأ ةقلطم

 نعو « هريغو ةبيش ىبأ نبا دنع وهو هيب أ نع هللا دبع نب ملاس نع هثيدح امإ دارملاو « فاحتلالا ىف ءاور ىذلا

 هلو . فنصملا مالك نم (لا فلاخلا وهو) هلوقنأ رباظي ىذلاو هريغو دمحأ دنع وهو ةريره ىلأ نع ديعس

 دنع وهو « هيفرط نيب فلاخو » هيف سيل نكل « بابلا رخاوأ ىن الوصوم اهثيدح قيس (*ىناه مأ تلاقو )

 قلعملا ظفلب هجولا كلذ نم دمحأ هاورو « اهنع ةرم ىبأ نع رخآ ةجو نم سم

 يلا نأ نس بأ نب رم نع هيبأ نع ةورُ "نب ماش اناج لاق یوم "نول يب اش - ه4

 هبفرط نيب ”فلاخ دق دحاو بوث ىف لص يَ
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 هنأ ةلاس ىبأ نب ربع نع ىبأ ىتدح لاق ماشھ انّثدح لاق بحت انن دح لاق ىثتلا ن د شو - مهو

 هيقئاع ىلع يفرط ىتلأ دقو ٌةَلَس ”مأ تدب ىف دحاو بو' ىف ىلصب عالم ّىنلا ىأر

 ا ل ىلأ ن رع 9 هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وأ ان لح لاق ليعامسإ ب ليبُع اشو — ۳

 هيت اع ىلع هيفرط ًامضاو َةَلَس 06 رتب ىف هب المتشم دحاو بو“ ىف صب قاع هللا لوسر تیار : لاق

 « امتروص هل نكت ملنإو تايئالثلا كح هل دانسالا اذه (ةورع نب ماشه انثدح ىسوم نب هللا ديبع انئدح ) هلق

 هيف دجوت ذئنيخ كلي ىنلا نع هيورب ىباحصلا ناک ناف « نانا هيف ىفاحصلا نيب و هنيي ام ىراخبلل عقيام ىلعأ نآل

 ىناحصلا نيبو هنيب نأ قدصل دحاو ولعلا ثيح نم محلا نکل « الف رخآ ییا نع هيورب ناک ناو « ىثالثلا ةروص

 « مدقتام ىلعف ىناحص نع ىعباتلا هاور ناف « دحاو الإ هنیب و هنيب عقي مل اذإ ىعباتلا ىلإ ةبسنلاب لوقت اذكمو . نينثا

 هنكل « نيعباتلا نم ةورع نب ماشه ناف ؛ ثيدحلا اذبك ىنالثلا ةروصال ولعلا کح هلف رخآ ىعبات نع هاور نإو

 5 اشال ناكل للي ىنلا نع ىباحصلا كلذ هاورو ىناص نع هاور ولف ؛ هوبأ وهو رخآ ىعبات نع انه ثدح

 يحي ةياور نم ةجرد لوزنب روكذملا ثيدحلا فنصملا دروأ مث . لعأ هاو قلطملا ال ىسنلا واعلا نم اذه نأ لضاحلاو
 لعفي لَ ىنلا دهاش ىناحصلا نأب حيرصتلا نم هيف عقوام هتدئافو « روكذملا ةورع نبا وهو ماشه نع ناطقلا
 يأ نب رمع روكذملا باحصلا ةدلاو ىهو ةللس مأ تيب وهو ناكملا نييعن هيفو « ةلمتحلا ةروصلاب الوأ هنع لقنام

 روكذملا ثيدحلا جرخأ دق ىليعامالا نأ ىلع . لِي ىنلا قناع ىلع بولا فرط نوك ةدايز هيفو « لِي ىنلا بيير ةملس

 فنصلا داريا ةدئافو . ارصتخم ىراخبلا هب ثدح هللا ديبع نأكف ةدايزلا عيمج هيفو ىسوم نب هللا ديبع قيرط نم

 ىف عقوو . هريخأ ربع نأب هيبأ نع ماشه حيرصت ماشه نع ةماسأ نأ ةياور نم اضيأ لوزنلاب ال اث روكذملا ثيدحلا

 بصنلاب (هب المتشم) هلو . ريسفتلا نم مدقت امل قباطم وهو لاتشالا ركذ اضيأ هيفو . ةنعنعلاب نيتيضاملا نيتي اورلا

 ةدئاف : لاطب نبا لاق « فذحلا ىلع عفرلا وأ ةرواجلا ىلع رجلاب ىوجلاو ىلمتسملا ةءاور ىفو « لاحلا ىلع رثكالل

 دوجسلاو عوكرلا دنع بوثلا طقسي الثلو « عكر اذإ هسفن ةروع ىلإ ىلصملا رظني ال نأ روكذملا فاحتلالا

oVنب رع لڑ رْضَتلا أ نع سنأ نب كلام اخ لاق سوا ا ن ليعاس#مإ اشو —  

 ”تبهذ : لوقت بلاط ىبأ ت نب هىناه أ حم هنأ ةريخأ بلاط ىبأ تنب ”ىناه ما ىلوم رم نأ نأ هللا ديبع

 ؟ هذه نم : لاقف هيلع تملسف : تلاق . هراس هتنبا ةمطافو ءس هند وف حفلا ماع ياك هلا لوسر ىلإ

 اتعلم تامکر اع لصف ماق لسع نم غرق الف . 'ىناه ماب بحر : لاقف . بلاط ىبأ تب هىناه أ انأ : تلقق

 لاق . ةريتد نب تالف هت رج دق الجر "تاق هنأ یہا "نبا مز ولا لوسر اي : ٹاق فّرصنا املف . دحاو بوث ىف

 ت" َكلاذو : 'ىناه مأ تلاق «/ىلا» مأاي ترجأ نم انرَجُأ دق » یل هلل لوسر

 هنآ كانهو "قام مأ ىلوم هناي أه فرعو « معلا ىف هركذ مدقت ةرم وبأو ‹ ىتدملا وه ( رضنلا بأ نم ) هلق

 وأ « ةسالم ىندأب ازامج هئالو ىلإ بسنف اماخأ ةنوكلف ليقع امأو « ةقيقح 'ىناه مأ لوم وهو « ليقع يلوم



 ةالصلا باتك- م 17 ٠
 لسغلا ىف ثيدحلا اذه لئاوأ ىلع مالكلا مدقت دقو . سابع نبا عم مسقمل عقو اك ليقع ةمزالم كي ناك هنوكل

 فاحتلالا تفصو “ىلاه مأ نأ انه هنم ةجاحلا عضومو : ىحضلا ةالص ىف اضيأ هيلع مالكلا ىتأيو « رتسقلا باب ىف

 ريسفتلا قب اطف « لبق ةقلعملا ةياورلا ىف نيقتاعلا ىلع بوثلا فرط نيب ةفلاخلا هنأب ةلوصوملا قيرطلا هذه ىف روكذملا

 ىف حی وهو ءىبأ نبا د ىوحلا ةباور فو « بلاط ىنأ نب ىلع وه (ىأ نبا معز ) مق . ةجرتلا ىف مدقتملا

 سبلتلا ىلع مزع نم ىلع لعافلا مسا قالطإ هيف ( الجر لتاق ) امطوقو ‹ ىعدأ ىنعع انه «معذد و < اهقيقش هنأف ىنعملا

 ىرخأ قيرط نم ىتاربطلاو دحأ دنعو  فذحلا ىلع عقرلا وأ لدبلا ىلع بصنلاب ( ةريبه نب نالف ) هلق . لعفلاب

 لجرو ةريبه نب ةدعج امه : هريغو حرس نب سابعلا وأ لاق « یل نوح ترجأ ىتإ ر “یلاھ مأ نع ةرم ىأ نع

 لاقو . اهئامحأ نم اناكو “ناھ مأ امهتراجأف < نامآلا البقي ملو ديلولا نب دلاخ لئاق نميف اناك موزخم ىنب نم رخآ

 .هركذ دقو « ةبحس هل حصت ملو ةيؤر هل نميف دودعم ةدعجو « لاق اذك ةدعجوبف امهنم ةريبه نبا ناك نإ : ىزوجلا نا

 ماع نوكي نأ نسلا رغص ىف هليبس هذه نمل أيبتي فيكف « امهريغو نابح نباو ىراخبلا نيعباتلا ىف ةباورلا ثيح نم
 ابجوز برهو تباسأ دق تناك اهنأل هلتقب ىلع متهب مل “ىناه مآ دلو ناک ول مثوت نامآلا ىلإ جاتحي ىتح التاقم حتفلا

 اوركذي مل من بسنلا لهأ نع هلقن عم « اهريغ نم ةريبهل انبا نوكي نأ ربلا دبع نبا زوجو « اهدنع اهدلو كرتو

 ماشه نب ثراحلا امه “ناه مأ امهتراجأ نيذللا نأب ةريسلا بيذهت ىف ماشه نبا مزجو “ناه مأ ريغ نم ادلو ةريبهل

 ماشه نإ ثراحلا امهنأ اذه “ىناه مأ ثيدح ىف ىدقاولا هيف دنسب قرذالا یورو . نايموزخلا ةيمأ نأ نب ريهزو

 بره ةريبه نآل ءىثب سیلو ؛ بهو ىنأ نب ةريبهو ماشه نب ثراحلا اههنأ مهضعب حو « ةعيبر ىلأ نب هللا دبعو

 هتراجأ نميف هركذ حصب الف هريغو قاعتإ نا هب مزج اذك « تام ىّتح اكرشم اهب لزي ملف نارح ىلإ کم حتف دنع

 مالك ىف فرصت دقو . ىهتلا ماشه نب ثراحلا وه ةريبه نب نالف : راكب نب ريبرلا لاق قامركلا لاقو . “ىناه مأ

 ىف نأ ىل ربظي ىذلاو « « ماشه نب ثراحلا د ةريبه نبا نالف عضوم ةصقلا هذه ىف ريبزلا دنع عقو امت]و ريبزلا

 ظفا ريغتف « ةريبه بيرق نالف د هيف ناك وأ مع ظفل طقسف « ةريبه مع نبا نالف » هيف ناكدن أك « افذح بابلا ةءاور

 ةريبه مع نب هناب هفصو حصي ةعيب ر يب نب هللا دبعو ةيمأ نأ نب ريهزو ماشه نب ثراحلا نم لكو « نبا ظفلب بيرق

 ىلاعت هللا ءاش نإ داوجلا بانك رخآ ىف ةأرملا نامأب قلعت ام ىلع مالكلا تأ يسو . موزخم ىنب نم عيبا نوكل « هيب رقو

 فا نع بيسأا نب كيعس نع با 2 نبا نع كالا ريا ل 2 للا دبع انشري - ۸

لا لوسر لاقف «دحاو بوث ىف ةالصلا نع هلل هلا لوسر لأ الئاس نأ ةريره
 ؟ © نابوُث y> وأد هلل ه

 [ 556 : ىف هفرط _ ۴۰۸ ثيدحلا ]

 « طوسسبملا » هباتك ىف قنحلا ىبخرملا ةمالا سش ركذ نكل « هسا ىلع فقأ مل ( لأس الئاس نأ ) هلق

 « بايثلا ةلق نم هيلع مه اع رابخإلا هانعمو رابختسا هظفل ىباطخلا لاق ( کاک ل وأ ) هلق . نابوث لئاسلا نأ

 سيل و ةمزال ةالصلاو ضرف ةروعلا رتس نأ متءلع اذإ : لوق هنأك « ىوحفلا قيرط نم ىوتفلا هنمض ىف عقوو

 لاقو . هب ةروعلا رتس ةاعارم عم ىأ ؟ ةزئاج دحاولا بوثلا ىف ةالصلا نأ اودلعت مل فيكف نابوث نم دحأ لكل

 هذهو.. ىهتنا . ادحاو أبوث الإ دحي ال نمل تهركل دحاولا بوثلا ىف ةهوركم ةالصلا تناك ول ءانعم : ىواحطلا

 ةهاركلا نع ال همدعو زاوجلا نع ناك ام لاؤسلاو « هريغو رداقلا نيب قرفلل عنملا ماقم ىف ةمزالملا



 ثيدحلا ۳۵۹ ۴٦۰ ۷١

 بأ وجلا ىف لاق نكل ؛ بابش نبا نع ىعازرألا قيرط نم ثيدحلا اذه نابح نا ىور : ( ةدئاف)

 ن e ةأورلا هقرف ادحاو اخرا ید اک نأ لدتحف « هيف لصيل مث هل ب حشوتيل »

 لعأ هاو . ةمجرتلا ىف حشوتلا هركذل اذه ىلإ راشأ فذصملا

 هيقتاع لک لملف دحاولا بوثلا ىف ردا تاو

 ُئبنلا لاق : لاق ةريره ىبأ نع جرعألا نمحرلا دبع ن رع دان زلا ىلأ ن نع الام نع rh أ شو - مهو

 « ءىش هیتتاع ىلع سيل دحاولا بوتا یف ک دحأ ّلصي ال د كَ
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 قتاعلاو . دارفإلاب «هقتاع د ةياور ىف ؛ هضعب ا د ا ا

 ىفوه اذك : ريثالا نبا لاق ( ىلصي ال ) هلو . هثينأت ىحو ركذم وهو « قنعلا لصأ ىلإ نيبكنملا نيب ام وه
 بئارغ » ىف ىنطقرادلا هاورو : تلق . ىلا ىنعم يخ وهو . ةيفاث ءال و نأ هبجوو « ءايلا تابثاب نيحيحصلا
 ظفاب كلام نع ءاطع نب باهولا دبع قيراع نمو « ءاي ريغب « لصي ال , ظفلب كلام نع ىعفاشلا قيرط نم « كلام
 هللا لوسر ىه » ظفلب دانزلا لأ نع ىروثلا قيرط نم ليعامسالا هاورو « ديك أتلا نون ةدايزب « نيلصي ال »
 ردقيال هنأ دارملاو « ءىش هنم » دانزلا بأ نع ةنيبع نبا قيرط نم ملسم داز ( ءیش هيقتاع ىلع سيل ) هلق . « ھل

 سيل ناک نإو ندبلا ىلاعأ نم ءزجل رتسلا لصحيل هيقتاع ىلع امہ حشوتي لب هيوقح ىف بولا فرط دشيو هطسو ىف
 ةروعلا رتس ىف نكمأ كلذ نوكل وأ « ةروعب

 تنك وأ هتم 3 لاق ةمركع نع ريثك یا نب يج ن ¢ نايس ارد لاق وأ انظم 0-50 ء 2 تر 5 | ا 00 8

 دحاو بوث ىف ف نم »لوني بك ل ل اوصر تمس ىأ ديشأ : لوق ةريرهابأ ' ت : ؛ لاق هعلأس

 « يفرط نيب ؟ فلاخیلف

 ءادتب | هعم له ددر م« ةمركع تمم ی لاق ىأ ( هتممس) هلو ٠ نمحرلا دبع نبا وه ( ناريش انثدح ) هلق

 ىلأ نع ىلسلا نادح نع نادبع نب ىكم نع ىليعامسالا هجرخأو . ةياورلا هذه رهاظ اذه . هنم لاؤس باوج وأ
 هيف ركذ ادحأ لعأ الو : ليعامسالا لاق « ةياتكلاو عامسلا نيب ددرتلا لصف « ىلإ هب بتنك وأ هتم و ظفلب من
 وأ عامساا ىف ددرتلاب نابيش نع دمت نب نيسح قيرط نم هانيور دقو : لاق . مزجلاب ینعی ‹ ةمركع نم ىج عامس
 ىراخبلا ةباور وحن نابيش نع نوره نب ديزي نع هدنسم ىف ةماسأ ىلأ نب ثراحلا هاور دق : تاق . اضيأ ةءاتكلا
 هظفحل اديكأت هر ذ (دهشأ ) هلق ٠ جرختسملا ىف معن وبأ أ « هتعمسف هلام تنك و. وأ و لا
 نيفرطلا نيب ةفلاخلا نأ ةبج نم ةمجرتلا ىلع هتلالدو . «دحاو » ىنميمشكللا داز (بو ىف لص نم) هلو . هراضحتساو
 ثيدحلا اذه قرط ضعب ىف نأ كلذ نم ىلوأو . ىلامركلا لاق اذك « قتاعلا ىلع بوثلا نم ءىش لعجب الإ رسينن ال
 « هيقتاع ىلع هفرط نيب فلاخيلف » هيف ىح زعرمعم قيرط نم دمحأ دنعف « هتدامك فئصملا هيلا راشاف دارم اب يرصتلا
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 ىف ىهنلاو « بابحتسالا ىلع ملا اذه روبمجلا لمح دقو « نابيش نع نيسح قيرط نم معن ىبأو ليعامسالل اذكو

 « مثأيو حصت » هنعو « طئارشاا نم هلعج « ةكرتف كلذ ىلع ردق نم ةالص حصنال , دمحأ نعو . هيزنتلا لع هلبق ىذلا

 لاق اذك . هكرت زاوج ىلع دقعنم عامجإلا نكل ميرحتلا ىضتقي ىهنلا رهاظ : ىنامزكلا لاقو . القتسم ابجاو هلعج

 ءزاوجلا مدع ىلع نب دم نع رذاملا نبا لقن دقو «دحأ نع هانلقنام ةباكح نم ىوونلا نع ليلق دعب ه ذ امع لفغو

 لقت و ىتاعملا حرش ىف اباب هل ىواحطلا دقعو « بابي لبق كلذ مدقت دقو ء اضيأ فالخلا توبث ىلع لدي یذمرتلا مالكو

 ثيداحأ نيب ىواحطلا عمجو  ريرج ناو بهو نبا نع هريغ هلقنو ‹ ىمخنلاو سواط نع مث رمع نبأ نع عنملا

 ىففاشلا صن نع كلذ بوجو ىكبسلا نيدلا قت خبشلا لقنو . رز“ قاض ناف المتشم ىلصي نأ لصالا نأب بابلا

 بود ىف ىلص مب هنأب بوجولا مدع ىلع ىناطخلا لدتساو . هفالخ ةيعفاقلا بتك ىف فورمملا نكل «هراتخاو

 نآل عستم ريغ بوثلا نم هسبال وه ىنلا فرطلا نأ مواعمو : لاق « ةمئان ىهو هئا ضعب ىلع هيفرط دحأ ناك

 ناك اذإ ام نيب ليصفتلا فنصملا فرصت نم رهاظلاو « خال رظن هلاق ايفو « هقتاعل ناك ام هنم لضفيو هب درتي

 كلذبو « رذنملا نبا رايتخا وهو « قتاعلا ىلع هنم ءىش عضو بحي الف اقيض ناكاذإ ام نيبو « بجيف اعساو بوثلا

 اقيض بوثلا ناك اذإ بايب هبيقعت ةبسانم رظت

 يص بوثلا ناك اذإ بيسي - <

 نب ٌرباجانلأس : لاق ثراملا نب دیم نع نابلس نب یف انثدح لاق ملاص "نب ىحب اشر - مدا

 « ىرمأ ضب هليل تاغ « ءرافسأ ضعب ىف لم ّىنلا عم تجرح : لاقف دحاولا بوثلا ىف ةالصلا نع هلل دبع

 ةتربخأذ ؟ باج اي ىَرشلا ام : لاق قرصنا الذ . هيناج ىلإ تيلصو هب ”تامتشاف لور ّىلعو « لصي هلدجوف

 ساو ناك ناف » لاق قاض ىنعي - بوٹ ناك: تلق ؟ تبر ىذلا ٌاّيشالا اذه ام : لاق ”تغرف امف . ىتجاحي

 « هيرو اض ناک نإو « هب ٌنحتلا

 وهو «طاوب ةوزغو رباج نع ةدابع نب ديلولا نب ةدابع قيرط نم هتياور ىف لسم هنيع ( هرافسأ ضعب ىف) هو

 هلا د لسم ةياور فو « ىتجاح ىأ ( ىرمأ ضعبل ) هلق : لَو هيزاغم لئاوأ نم یهو واولا فيفختو ةدحوملا مضي

 . ليللا ف كريس ىأ كارس بيس ام ىأ ( ىرسلاام) هلق . لرنملا ىف ءاملا ةئيهتل رخص نب رابجو وه هلسرأ ناك ل

 هندب ىلع بوثلا ريدي نأ وه هركنأ ىذلا لايتشالا : ىباطخلا لاق « راكنا مابفتسا هنأك ( لايتشالا اذهام ) ەلۆق

 راكنإلا نأ هتياور ىف لسم نيب نكل ءهجوآلا دحأ ىلع ءابصلا ريسفت نم هذخأ هن أك: تلق . هدي هنم جرخمال هلك

 قرط نيب ةفلاخلا دنع هنأك < هيلع - ىنحتا ىأ - صقاوتو هيفرط نيب فلاخ هنأو اقيض ناكب وثلا نأ ببسب ناك

 هناف اقيض ناك اذ اماف « ًامساو بوثلا ناك اذإ ام كلذ لحم نأب لكم هلعاف « رتتسيل ىنحناف ارتاس رصي مل بوثلا

 لادتعالل رياغملا صقاوتلا ىلإ جات الو رارتئالاب لصحت وهو ةروعلا رتس ىلصألا دصقلا نال « هب رزتب نأ هئ زب

 ناك ىأ بصنلاب اهريغلو « ةمات ناك نأ ىلع عفرلاب ةعركو رذ ىنال اذک ( بوث ناك ) هلق . هب رومأملا

 اقيض : ليعامسالا داز , ابوث هب لمتشملا



 ۳ مدع - ۳۹۲ ثيدحلا

 احر ناك: لاق لمس نع مزاح وبأ نوف دي لاق نايفس نع ىح اَنّنادح لاق اش - ۲

 ىتح نكسومر نمر ال : ءاسنل لاقو « ناسا ةثيك مهقانعأ ىلع مرزا داع اا ئیلا عم نرم

 واج لاجرلا ىوتست
 [ ۱۲۱١ < ۸۱6 : ىف ءاقرط _ ۲ ثيدحلا]

 نبا وه لېسو « رانيد نبا وه مزاح وأو ئدوتلا ره نامو ‹ ناطقلا دیعس نبأ وه ( ىحي انثدح ) هلو

 ةياود ىف عقوو ؛ كلذك وهو كلذ فالخع ناك مبضعب نأ ىضنقي وهو عيونتلا هيف ريكستلا (لاجر ناك) لوق . دعس

 دواد يآ ةياور ىف ( مهقانعأ ىلع مرزأ ىدقاع) هلو . ةركتلا كح ىف وهف ساجلا هيف ماللاو « لاجرلا تيأر و دواد أ

 فاحتلالا نكمأ اذإ بوثلا نأ هنم ذخؤيو . رزألا قيض نم مهقانعأ ىف مرزأ ىدقاع : ىروألا نع عيكو قي رط نم

 مزج اذك علي ىنلا وه لاق لعاف : ىنامركلا لاق ( ءاسنلل لاتو ) ےل . رتسنلا ىف غلب أ هنال رازت:الا نم ىلوأ ناكدب

 ل ىلا نأكف « ءاسنلا رشعماي لئاق لاقف د عيكو ةياور ىفو « ءاسنلل لاقيو» ىنبيمشكلا ةءاور ىف حقو دقو « هب

ب الل كلذ نع ءاسنلا ىهن امو «لالب هنأ نظلا ىلع بلغيو ؛ كلذ نمل لوقي نم رمأ
 نم نې“ ور عفر دنع نح

 ءاعسأ ردح نم كلذ حيرصتلا دواد ىنأو دمحأ دنعو . ميضوهم دنع كلذ ببسب لاجرلا تاروع نم اعيش دوجسلا

 هنأ هنم ذخؤب و « لاجرلا تاروع نيري نأ ةيهارك مهسوءر لاجرلا عفرب ىتح اهسأر عفرت الف » هظفل و ركب ىبأ تب

 لفسأ نم رتستلا بجبال

 لاقو « ًاسأب اهم رب ل ئسوجلا اجا بایشاا ىف نسحلا لاقو . ةيماشلا ةا ىف ةالصلا اإ - ۷

 او بو ف الضو . لوبلاب عسبصام نمل بای نم سبل یا تار قف

 و

 عك ع ل عك خر © ۶ کا نلت |” اعادع 5ع اش
 لاق ةيوس 2 ةراغم نع قو رسم نع اٿم نع شعلا نع ةيواسم وبأ انث دح لاق بح رزم سس ۳۳

 یّراوت

e E ت ر EE 
 رم هدي ج َرخاف « تقاضف هك نو هذي جرخيل بهدف « ةيماش ةبح هيلءو « هتجاح ىضقف ىنع

1. 

 ىتح راو لا لودر طناف . امتذخأف . ةوادإلا نح ٌةريغُم اي : لاقف رس ىف لبيب ىنلا مم تنكو

 2 القس ١

 0 3 3 1 ىلع سمو ؛ ةالصلل 4 و هيلع فديصت

 امنإو « اهتساجين ققحتي ملام رافكلا بايث ىف ةالصلا زاوجل ةدوقعم ةمجرتلا هذه ( ةيماشلا ةبجلا ىف ةالصلا باب ) هلق

 ضعب ىن نأ نيفخلا ىلع حسملا باب ىف مدقت دقو « رفك راد كاذ ذإ ماشلا تناكو « ثيدحلا ظفلل ةاعارم ةيماشل ب ربع

 . لصفتسي ملو اهسبل مل هنأ هنم ةلالدلا هجوو . مورلا بايث نم تناكو افوص تناكةبجلا نأ ةريغملا ثيدح قرط

 (نسحلا لاقو) هلؤق . تقولا ىف ديمي لعف نإ كلام نعو « لسفلا دعب الإ ابف ةالصلا ةيهارك ةفشح ىنأ نع یورو

 ظفلب قبيمشكلاو ىومحلل اذك (یسوجلا) هلق ٠ جلا مضإو ابمضو ةلمهملا نيسلا رسكب ءاهجسني » و « ىرصبلا ىأ

 وأ «ديرجتلا باب نم وهو « نسحلا ىأ ( دي م ) هلق ٠ عملا ةغيصب « سوج ا » نيقابللو . سنجلا دارملاو « درفملا

 سأب ال , هظفل و هنع ماشه نع رمتعم نع ةروهشملا هتخسن ىف دامح نب يعن وبأ هلصو رثآلا اذهو « ىوارلا لوقم وه

 ىرالا جف # ١ جاس م



{Vtةالصلا باتك ۔ ۸  

 سأبال د قلا نع عيبرلا نع اليا باك ق الو شوا لق يها جيسي لا تالا و دلا
 هلصو ( رمعم لاقو ) هۆ : ةدش ىنأ نبا هاور « نيريس نبا كلذ هرکو ‹ ینارصنلاو ىدوسهلا ءادر ىف ةالصلاب:

 دعا ناك نإو « هسيل لبق هلسغي ناك هنأ ىلع لومحف سنجلل ناك نإ « لوبلاب » هلوقو . هنع هفنصم ىف قازرلا دبع
 ناك هنأ دارملاو « ما ىأ ( روصقم ريغ بوث ىف ىلع لضو) هلق . هتدابطب لوي ناك هن اال هم لكؤي ام لوب ازملاف

 . لوسغم ريغ سيب ارك صيق هيلعو لص ايلع تيأر : لاق دم نب ءاطع قيرط نم دعس نبأ یور « لسی مل اديردج

 رانج لا فو « ةيماشلا ةبجلا باب »ىف ىراخبلا ىور : قایجلا ىلع وبأ لاق ‹ ىخلبلا ىسوم نبا وه (:ىحب انثدح) هل

 : لاق ىسوم نب ىح زئانجلا ىف ىذلا نكسلا نبا بسنف ةيواعم بأ نع  بوسنم ريغ - ىح نع ناغدلا ريسفت فو
 زئانجلا ىف ىذلا نأب ميعن وبأ مزج دقو « نيب ام ىلع لمهأ ام لح ىغبنيف : تلق . دحال نيبوسنم نيرخآلا دجأ ملو
 اأ نال حجرأ لوالاو تاق . هلام انه خسنلا ضءب ىف ىأر هنأ ىتامركلا ركذو < ىدنكيبلا رفعج نب حب وبه

 ی : نيرخأتملا ضءب طخ تيأرو ؛ اضيأ انهو زئانجلا ىف كلذ ىلع ىر رفلا نع نكسلا نبا قفاو هبوبش نإ لع

 نأ داو ةياود نابيش نع ريكب نب ىحيل سيلف لاق اك سياو . ىوحنلا نابيش وه ةيواعم وأو ‹ ريكب. نبا وه

 . ىوحنلا ناببش نوكي نأ لمتح ةيواعم وبأو : لاق نيعم نبا وأ رفعج نأ وأ ىسوم نبأ نيب ىحي ىئامركللا ددر .
 امهعبتو فارطألا ىف فلخ اذكو دوعسم وبأ مزجو « روكذملا نابيش نم عمسي مل ةثالثلا نم الك ناف بيج وهو
 OT ىح نب ی وه زئانجلا ىف ىذلا ناب ىزملا

 ىلع مالكلا مدقت دقو . ىحضلا وبأ وه ( لسم نع ) هلو ريرضلا وه انه ةيواعم ابأ نأ ىف اوفلت# ملو « هيوبش نبا

 « نيفخلا ىلع حسملا باب » ىف ةريغملا ثيدح دئاوف

 اهريغو ةالصلا ىف ىنا ةيهارك ساپ - ۸

 رانيد نب ورع ان٣ لح ا س ھایرک زا دع لاق ځور ان د ح لاق لضفلا "نب رطم اشو - 4

 هل لاق ٤ هرازإ هياعو تبا املا م )نب ناك و : ل لوس نأ تدع هللا كيع "نب راج تەم لاق

 « هييم ىلع لجل لغ : لاق . نو كييكنم ىلع هتامخ كَرازإ ˆ NPE أ نا اي : هع سابملا

 1 الو برع كلذ دعب یر اف « هيلع ايم طقسف

 00 [ ۴۸۲۹ < ۱۰۸۲ : ىف ءافرط مد ثيدحلا]

 نبا وه (حور انئدح) هل 10107 قومدكلا داز ( ةالصلا ىف ىرعتلا ةيها رك باب ) هلق

 ةباورف « ةثعبلا لبق كلذ ناكو « ةبعكلا اونب اه شيرق عم ىأ 0 لقني ناک تلي هللا لوسر نأ ) هلو . ةدابع
 رضح نم ضعإ نم وأ كلذ دعب للي هللا لوسر نم كلذ عم نوكي نأ اماف « ةباحصلا ليسارم نم كلذل راج

 هجرخأ متأ هقايسو هللا دبع هنبا اضيأ سايعلا نع هب ثدح دقو « سابعلا هنأ ربظي ىذلاو . ةباحصلا نم كلذ

 باب ىف هدئاوف ة ةمقب عم جحلا باك ىف هركذ قاتيبو 3 انار رع ىثمأ نأ تمم : لاقو هرازا ذخأف ماقق , هيفو ىناربطلا

 تناك نا فوذحم ول باوجو « هتاعجل » ىنيمشكلاو «راذإلا ىأ ٠ تاعجل ) وق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةبمکسا ناينب



 ٣٣۰ ۷o} ثيدحلا

 لوقم نوكي نأ لمتحم ( هلخ لاق ) هلق . فذح الف ىنمتلل تناك ناو « كيلع لهسأ ناكل : هريدقتو ةيطرش
 ةزمه مث ةدم اهدعب ءارلا رسكز وجو ؛ ةروسكم ةزمه اهدعب ءارلا مضب (ىؤر اف) هلق . هب هثدح نم لوقم وأ رباج

 ام لواننت اهنآل ةريخالا ةلمجا هذه نم ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطمو « كلذ دعب رعتي ملف » ليعامسالا ةياور فو « ةحوتفم

 ىرعنلا نع ىهنلا هيفو . اهدعب و ةثعبلا لبق حبقتسي اع انوصم ناك عقيم هنأ هيفو . لالدتسالا كلذب متيف ةوبنلا دعب
 دنع ريغص وهو ىرعت لب هنأ ةريسلا ىف قا نبا ركذ دقو . ليلق دعب ةواخلاب قلعتي ام ىنأيسو ؛ سانلا ةرضح

 بابلا ثيدح ىف ىذلاو « ةيداع ةرورض ريغب ىرعتلا ىف ىلع لمح تبث نإ اذهو . ىرعتي دعب مف مال هكلف ةميلح

 انايحأ لهآلا عم مونلا ةلاحك ةيعرشلا ةرورضلاب ديقتي وأ « قالطالا ىلع اهيف ىننلاو « ةيداعلا ةرورضلا ىلع

 ءابتلاو نادل ليوارشلاو صيمقلا ىف ةالصلا ساپ - 9

 ماق » لاق E امدح لة برح نب نایلس شرو — "56

 « رع لجر لاس م. نيک وت دج i> لاف « دحاولا بوثلا ىف ةالصلا نع هلأ يلي ونا ىلإ لجر

 رازإ ىف «صيقَو رازإ ىف « ءادرو رازإ ىف لجر لد هاي هيلع لجر محب : اومسوأت هلا َمْسَو اذإ : لاقف

 :لاق - «صيقو نابت ىف « ءابقو ناب ىف «ءابقو ليوارس ىف «صيقو ليوارس ىف « ءادرو ليوارس ىف « ءابقو

 » ءادرو نابت ىف لاق هبسحأو

 فرعي ملو . ثنؤيو ركذي برعم ىسراف ليوارسلا : هديس نبا لاق ( ليوارسااو صيمقلا ىف ةالصلا باب ) هلق
 ىلع وهو ٠ ةدحوملا ديدشتو ةانثملا ضب ( نابتلاو ) هل . هفرص مدع رهشألاو , ريكذتلا ىلاتسجسلا متاح وبأ
 ‹ برعم ىمراف وه لبق دملاب و رصقلاب ( ءابقلاو ) هلق . دلج نم ذختي دقو . نالجر هل سيل هنأ الإ ليوارسلا ةئيه

 نأ بعك نع ىورو . هفارطأ ماضنال كلذب ىمس « هيلع كعباصأ تممض اذإ 'ىثلا توبق نم قتشم ىبرع ليقو

 « مسي مل هنأ مدقت ( لجر ماق ) هوو . نيريس نبا وه ( دمج نع ) هلق . مالسلا امهيلع دواد نب نايلس هسبل نم لوأ
 نبا نوكي نأ لمتحيو « اضيأ مسي ملو « كلذ نع ىأ ( رمع لجر لأس مث ) هلق . هنم عوفرملا ىلع مالكلا مدقتو

 دوعسم نبا لاقو « هركن ال ىنعي دحاولا بوثلا ىف ةالصلا “يأ لاقف كلذ ف بعك نب ىنأو وه فلتخا هنآل دوعسم

 . رصقي مل ىأ . دوعسم نبا لأي ملو « ىبأ لاق ام لوسقلا : لاقف رباملا ىلع سمع ماقف « ةلق بايثلا فو كلذ ناك ام

 : لاطب نبا لاق « رمآلا هدارمو ربخلا ةغيصب هدروأو « رمع لوق ةيقب وه (.لجر عمج ) هل . قازرلادبع هجرخأ
 . نسخ هبايث هيلع لجر عمج نإ : لاق هنأك طرشلا ىنعم ىف مالك هنأ حيحصلا : رينملا نبا لاقو . لصيلو عمجيل ىنعي

 ىضاملا لعفلا دورو امهادحإ « نيتدئاف ثيدحلا اذه نمضت : كلام نبا لاقو . ةيادبلا ىنعم ىلع روصب عملا لصف مث

 < فطعلا فرح فذح امهناث . قتيل ىنعملاو دبع هللا قتا موق هلثمو ؛ لصل ىنعملاو « ىلص د هلوق وهو مالا ىع

 نم « همهرد نم « هرائيد نم وما قدصت» هل هلوق هلثمو «صيمتو رازإ و ءادرو رازإ ىف لجر یلص لصآلا ناف

 ىف ريمضلاو « ةرب ره وأ كلذ لئاق ( هبسحأو : لاق ) هلت . ناهبجوت نينل أسملا نم لك ىف لصخ « یہا « هرم عاص

 اهلك ةروعلا رتسبال نابتلا نآل « كلذ لمهأ رمع نأ ناكمإل كلذب مزجلا لصح مل الو « رمع ىلإ عجار « هبسحأ و



 ةالصلا باتک - ۸ ۷٦
 وبأ ىأرو . لصحال دقف ءادرلا عم امأو « صيمقلا عمو ءابقلا عم لصاح هب رتدلاف ةروملا نم ذخفلا نأ ىلع ءانب

 ركذ ام عومجو « اغباس ءادرلا ناك اذإ ام لصح دق رتسلا نأ و ةروصلا هذه ركذ ىضنقب ةمسقلا راصحنا نأ ةريره

 وأ اهرتسأ مدقو ؛ ةروعلا رتس لح ابنا طسولا سبالم مدقف « هريغل ةثالثو طسولل ةثالث « ةتس سبالملا نم رمع
 ملو « ةثالث ىف ةثالث برض نم روص عسا كلذ نم جرفن ء ادحاو دحاو لك ىلإ مضو مه الاعتسا اهرثكأ

 هيف اهل بايثلا ىف ةالصلا بوجو ىلع لبلد ثيدحلا اذه ىنو . هماةم موقي ام كلذ, قحلي لب ٠ كلذ ىف رصحلا دصقي

 حرصو :دحاولا بوثلا نم لضفأ نيبوثلا ىف ةالصلا نأ هيفو . لاحلا قيضل ناكد حاولا بوثلا ىلع راصتقالا نأ نم

 ةالصلا زاوج ةملآلا نع ىكح امل هنا هتابثإ مهفت دق رذنملا نبا ةرابع نكل « كلذ ىف فالخلا قنب ضايع ىضاقلا
 ليوارسلا ىف ةالصلا ىلع رصتقا نميف بهشأ نعو . نيبو ىف ةالصلا مبضعب بحتسا دقو : لاق دحارلا بوثلا ىف

 هركي ةيفنحلا ضعب نعو . اقيفص ناك نإ الإ . تقولا ىف ديعي : ةردقلا عم

 عوفرملا ف فوقوملا جردأف بويأ نع ةيلع نب ليعامما قيرط نم بابلا ثيدح نابح نا ىور : (ةدئاف)

 ماشهو بويأ نع هاورف ةبلس نب دامح كلذ ىلع هقفاو قو « حصأ ةلصفملا هذه ديز نب دامح ةياورو : رمع ركذي ملو

 قفتملا لع رصتقاف ةيلع نا ثددح لسع جرخأ ر . !ءيأ ماج نبا هجرخأ « ناريس نبا نع مولك مصاعو بديحو

 ملعا هّللاو . هفرصل نسح نم كلذو « قابلا فدحر هما لع

 ص ت س 2 ٠ .٠ ما 2 بس
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 هلم ل یا نع رع i نع أ نعو

 انرخأو < مسي مل هنأ معلا باتک رخآ ىف مدقت ( لجر لاس ) ہل . ىطساو لا وه ( ىلع نب مصاع انثدح ) هل

 نم اههريغو لي وارسااو صيمقلا نودي زوج ةالصلا نأ انه هنم ةجاحلا عضوه و ٠ ا ؟ هعطوم لإ هيلع مالك أ

 ىح » لمتسملاو ىوخلا ةياور ىف ( انوكي ىح ز هلق . ةالصلاب دومأم وهو . كلذ اجا ميا, مال طيخلا

 ةياورلا ىف نيب كاذو « ىرهزلا نع ه هلوق ىلع فوطعم ( عفان نعو ) نو . امهم , امهنم دحاو لك ىأد !رفإلاب « نركب

 قيرط أبيع فطعو عفان قيرط مدقق «بنئذ 5 نبا نع مدآ نع كانه ا هنا ؛ لملا باتك رخآ ىف هاما

 تازيوجتلا نأ انمدق دقو « ىراخبلا نم قيلعت « عفان نعو » هلوق نأ "ىتامركلا معزو . انهام سكع : ىرهزلا
 قئوملا هللاو . ةيلقنلا رومالا ىف اعنا قبلي ال ةيلقعلا

 م 1 ت :

 ةروعلا نم رتسإ ام یس اپ - ۰

 ,۶٤ ے ر 1 1 1 aE و2 7
۳Yلا نع ةبتع ن كا دږع 1 هللا ديبع نع بابش نا نع ثيللا ان" دح لاق ليعس ن ةستق ٠( و —  

 0 28 الص ع رل رن.
 .لع سيل دحاو بوث ىف ل اجر یہ ناو ءايعلا لا انا نع الكم 1 نأ لوس نال » لاق 5 هنأ ىردملا یم



 فف ۳۹۷-۳۹۸ فیدحلا

 « ءیش هنم هجرف
[YAL cO AYY ¢ OAT“ ¢ YEY ¢ 148 ¢ 1۹۹9 : ىف هفارطأ ۳۹۷ ثیدلا [ 

 رتس بجاولا نأ ىري هنأ فنصملا فرصت نم رهاظلاو . ةالصلا جراع ىأ ( ةروعلا نم رتسي ام باب ) هلق
 ل اذإ اب ىبنلا ديق هناف هل دبشي بابلا ثيداحأ لوأو « ليصفتلا نم مدقت ام ىلعف ةالصلا ف امأو «طقف نيتأوسلا .
 نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ) هلق ٠ یہ الف اروتس.م ناك اذا جرفلا نأ هاضتقمو « هرثسي ىأ ءیش جرفلا ىلع نكي

 فذصملا هجرخأ اک جرج نبا هقفاوو باهش نبا نع ثيللا هاور اذكم ( ديعس ىلأ ) نع . دوعسم نبا ىأ ( ةبتع

 دعس نب ماع نع باهش نا نع سنوي نع اضيأ ثيللا نع ىرخأ قيرط نم اضيأ سابللا یف هاورو « سابللا ىف
 ناذئتسالا ىف هاورو . كلذ ميج ريسفت هيفو « اضيأ ةذيانملاو ةسمالملا نع ىهنلا هيفو . متأ هقايسو ديعس ىنأ نع

 قرطلاو « ريسفتلا نودب نكد سنوي ةياور وحلب ديعس ىبأ نع ديزب نب ءاطع نع باہش نبا نع نايفس قيرط نم
 نع) هلو . هدرفم مهنم لك نع هب ثدخ هبامصأ نم ةثالث نم ديعس نأ ثيدح عم باهش نباو « ةحيم ةثالثلا

 قبب الو ابناج هم عفر ال بوثلاب هدسج للخم نأ وه : ةغللا لهأ لاق « دملاو ةلمهملا داصلاب وه ( ءامصلا لاتشا

 لاقو . قرخ ابف سيل ىلا ءامصلا ةرخصا اك ريصتف أباك ذفانملا دسي هذال ءامص تيمس : ةبيتق نبا لاق . هدي هنم جرخ ام

 : ىوونلا لاق . ايداب هجرف ريصيف هربكنم ىلع هعضيف هيبناج دحأ نم هعفري مث بوثلاب فحتلي نأ وه : ءابقفلا

 ريسفت ىلعو ‹ ررضلا هقحليف هدي جارخإ هيلع رسعتيف ةجاح هل ضرعب الل اهوركم نوكي ةغللا لهأ ريسفت ىلعف

 روكذملا ريسفتلا نأ سابللا ف سنوي ةباور نم فنصملا قايس رهاظ : تلق . ةروعلا فاشكن ا لجال مرحي ءاوقفلا

 ىلعو . هيقش دحأ ودبيف هيقتاع دحأ ىلع هبوث لمحي نأ ءامصلاو : هظفل و . ءابقفلا لاق امل قفاوم وهو : عوفرم اهف
 ( یت نأد ) هلق . رحل رهاظ فلاخمال ىوارلا نم ريسفت هن ال حيحصلا ىلع ةجح ومف افوقوم نوكي نأ ريدقت

 اهرسفو . برعلا نأش نم تناكو « ةوبحلا هل لاقي و « ابوث هيلع فليو هبقاس بصنيو هيتيلأ ىلع دعقي نأ ءابتحالا

 ' كلذ وحنب ةروكذملا سنوب ةياود ىف

 یم ۹ رر 0 ن جد 1 و 2 ىف نع لامس ادد < 2 4 : E 7 0 2 لاق 0 أ 0 علا . ا 1 ا 5 لق هم 0 اكو — "54ه

 » کا د بو ف ”لجرأأ ىف £ آو .٠ املا < لس و ذاينلا 0 سالا نع: نيتعيب نک ا ینا

 ] 9A1 ¢ هولك ¢ 111 546 لوقا همه 2 همك : ىف هفارطأ عدم ثيدحلا ]

 . ةئيحلا ةدارإ لع اهرسك زوج و <« ةدحوملا حتفب ( نيدعيب نع) هلو ٠ ىررألا وه ( نايفس انثدح )ەلۋ

 باتك ىف امهريسفت یتأمسو « ةمجعم هرخآو ةفيفخ ةدحوم م نون هلوأو (ذابنلا) اذكو هلوأ رسكب ( سامللا )و

 هلبق ىذلا ثيدحلا ىف ديقملا ىلع لوم انه ءابتحالا ىف قلطملاو . ىلاعت هللا ءاش نإ عويبلا

 ٣ 0 ها ا 7-3 230 55 7 ثم س

 لق هع رع باش نا ىخا نا انثدح لاق مارا نب بوقعل ان دح لاق قاحسإ انو — ۹

 ا 2 5 ٠ ةا <! 1 48 أ a لاق د نأ أ م ۱ + را دبع ع 0 2: 3 - 1
 رحنا مد نید وم ىف 4 dz ی راب و يثعب » اف هريره اب ل فوع رن نه 0 نأ

 ا ت 8

 م 0
 لوسر فدرأ م: نمحرلا دبع "نب ديم“ لاق . نايرع تیا رطب الو رشم م اعلا مب جحا الالأ ع ند



 ةالصلا باتك ۸ ۷۸
 .ماملا دعب حح ال : رحدلا موي یم لعأ ىف لع انعم نداق ةريره وبأ لاق . 375 نوي نأ ءا يع هليل

 « نايرع تيبلاب فوطب الو رشم

 ey] وكما £100 ¢ EFF ¢ ` YY > 1۹۲ : ىف فارطا_ ۳۹۹ ثيدملا]

 ى عقوو . هيوهار نبا نيب و روصنم نبا نيب ظافحلا هددرو « بوسنم ريغ رثك الل اذك ( نعإ انثدح ) هلو

 همساو . ليئارسإ ىلأ نب قحإ نع ىراخبلا ورب ملذإ ؛هيوهاد نبا هنأ نيعتف ميهاربا نب تحس رذ ىبأ قيرط نم ىتخسف

 اذه ةاورو دعس نبا ىأ ( ميهاربا نب بوقعي انثدح ) هلق . ةقبطلا ىف امنود وهو فاوصلا نع الو اًديش مهار

 الأ , ىنيمشكللو ثك لل اذك ( جال نأ ) هل . ةعبرأ مو نويرهز فنصملا خيشو هيباحص ىوس دانسالا
 ف ةالصلا بوجو باب د ىف ثيدحلا اذه ىلإ ةراشإلا تمدقت دقو 0 ىهنلا فرح لبق حاتفتسالا ةاداب يحال

 ىلاعت هللا ءاش نإ جحلا باتك ىف هثحابم ةيقب ىلع مالكداا ىتأيسو « بايثلا

 ءادر ريب ةالصلا بيسي ١

 ىلع “تاخد : لاق ردكسنلا نب دمت نع ىلاوملا ىبَأ نا ىنثدح لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع شرو = ۷ ° ا تا غو 5 ل ع 0 0
 و د« و 2 وو 1 ا ل

 ؤادرو لص هللا دبع ابأ اي : الق فرصنا الف . ع وضو هزادرو هب احتلام بوث ىف لص وهو هللا دبع نب رباج

 اذكه لص هلي لب ىبلا تيأر. کلش لالا ارب نأ ”تربحأ من: لاق ؟ عوضوَم

 انه هلوقو ءافقلا ىلع رازإلا دقع باب » ىف راج ثيدح ىلع مالكلا مدقت ( ءادر ريغب ةالصلا باب ) هلق
 ىتخسن ىفو « فذحلا ىلع عفرلاب « فحتلم د ىوجلاو ىلمتسسلل و « لاحلا ىلع بصنلاب رثكالا اذك ( هب افحتلم )
 لابجلا ) هلوقو , اذكه ىلصي د ىنيبمشكلا ةياور ىف ءاذك ىلصي د هرخآ ىف هلوقو ۽ ةرواجملا ىلع رجلاب امهنع

 ل لا ل امج و ا كتل

 و ىلا نع رشحج نب دمو دَهَرَجَو سابع نا نع یورو « ذخنلا ىف رك ذب" ام ا

 أ ا 2 کو ا ندا و دن نب هلع e و

 لزا: تباث نب ڈیز لاو لخد َنيح هيك ر هلل زام 17 ىنلا ن 1 ىموم وأ لاقو . مف التخا نم جر 0

 یذغ “ر نأ ”تفخ تح لع تكف «ىد ىلع هدو هيلو هلوسر ىلع هللا
 ( هللا دبع وبأ لاق ) هلق ٠ «ذخفلا نم » یم مشکللو « ذخفلا مح ف ىأ ( ذخفلا ىف ركذي ام باب ) هلو

 ىحب وأ هدانسإ فو « ىذمرتاا هلصو ( سابع نبا نع یورو ) هلو . شك كالا ةءاور نم طقسو ‹ فلصملا وه
 . رانيد اهربشأ ةعبس وأ لاوقأ ةتس ىلع هما ىف فلتخاو « هتينكحب روهشم فيعض وهو نيتانثمو فاق تاتقلا

 هئسحو ىذمرثلاو أطوملا ف كلام دنع لوصوم هثيدحو « ءاحلا حتفو ء ءآرلا نو و ملا حتفب ( دهرجد ) هلق 0

 . قيلعتلا قيلعت ىف هقرط نم اريثك تركذ دقو « هدانسإ ىف بار طضالل خيراتلا ف فنصملا هفعضو هح و نابح ناو



 ام م ی
VA ٣۷ثيدحلا ١ 

 شحج تاب بنيزو « ةبد هللا دبع هيب الو هل هدج ىلا بسن « شحج نب هللا دبع نب دمت وه ( ش>ج نب دو ) هلو

 لو دقف « اذه هئيدح ىف نيب كلذو « هنع ظفح دقو مْ ىنلا دبع ىف اريغص دمع ناكو « هتمع ىه نينمؤملا م أ

 ىنأ نع نمحرلادبع نب العلا نع رفعج نب ليعاممإ قيرط نم اک كردتسملا ىف ك اج لاو خيراتلا ف فنصملاو دحأ

 طغ رم مار : لاقف < ناتفوشکم هاذفنو رمعم ىلع هعم انأو يب ىنلا رم » لاقو هنع ش>ج نب دمت لوم نك

 "اع رصت 7 هيف دجأ مل ن :كل ةعامج هند ىور دقف ريثك یا ريغ ‹ ميحدلا لاجر هلاجر « ةروع نيذخفلا ناف « كيذخف كيلع

 ا e نأ جرخأ دقو ‹ ىودعلا ىثرقلا ةلضن نب هللا دبع نب رمعم وه هيلا راشملا رمعمو « ليدعتب

 نيعبرالا د ىف هتءام مأ دقو « هئاهتا ىلإ هئادتبا نم نيبدمحلاب السلسم شحج نب دمت ثيدح ىل عقوو ءااضيأ هقيرط

 بابلا ف سنأ ثيدح فنصملا لصو دقو « فشك ىأ تاحوتفم تالمبعي (سح :سألاقو) هلق 8 ةنباينملا
 وهف هتحصب انلق و لوق i e2 صأ ىأ ا فا ثيدحو) هلو < ابی رق قابس اک

 لمتع وهو « نيدلل ىأ( اا زةعم امو ىأ ( دهرج ثيدحو ) هلو ٠ .سلأ ثيدح ىلإ ةيسنلاب وجم

 ةطويضم انةياور ى « ج 2 و ( ممفالتخا نه جوخ ىتح ز هلوقل ربظأ وهو عرولا وأ بوجولا طابتحالاب ديرب نأ

 اسو ا رشا ىأ ( یسوم وبأ لاقو ) هلق. ءارلا حتفو ءايلا ضب اهريغ ىفو ءارلا مذو نونلا حتفب
 « تر دخلا ركذف هلع نا نأ نغ لوحألا مصاع ةباور نم بقانملا ف فنصملا اهدروأ ةصق نم فرط هثيدح
 فرعو « اهاطغ ناثع لخد ايلف هتبكز وأ 4 ةيكر نع فشكذ ا دق ءام هيف ناكم ىف ادعاق ناك ملي ىنا نأ د هيفو

 «ثيدح ىف ثيدح لخد ه:أر : مو ىسوم ىنأ نع ةقاعملا ةياورلا هذه نأ معز ثيح حراشلا ىدوادلا ىلع درلا اذهب
 « هقاس وأ هيذفن نع افشاك يب ین اهجطضم هيلي هللا لوسر ناك» تلاق ةشئاع ثيدح نم لسم هاور ام ىلإ راشأو
 كيدح نم هلو « ددرت ريغ نم « هذفن نع افشاك و ظفلب دمحأ دنع وهو « سلج ناهثع نذأتسا املف » هيفو ثيدحلا
 ٠ دملا ديعس نب هللا دبع نع دلاخ وبأ ىرمخأ لات حرج نبا قيرط نم قهيبلاو ىواحطلا هجرخأو « هلثم ةصفح
 ءركب وأ لخدف هنذفت نيب هو عضو دقو امون ىدالع ام هللا لوسر ناک ه تلاق رمع تنب ةصفح ىناثدح

 امهادحإ ىف نات رب اغتم ناتصق امه لب ثيدح ىف ثيدح ىراخبلا ىلع لخدي مل هنأ هانمدق ام ناب دقو ٠ ثيدحلا
 ةياور نم ىرخالاو انه ةقلعملا ىهو ىسوم ىنأ ةباور نم ىلوالاو « ذخفلا فاقك ىرخالا ینو ةيكرلا فشيك
 دنح لوصوم ثيدح نم فرط اضيأ وه ( تب اث نب ديز لاقو ) هل . ىراخبلا أمهر كذب ملو ةصفح اهتقفاوو ةشئاع
 نطرتءأ فقر ء هي ,الا م نينمؤملا نم نودعاقلا ىوتسي ال ال ىلاعت هلوق لوزت ىف ءاسنلأ ةروس ريسفت ق فتصل

 .نظي الو : لاق ؛ لئاجلا مدعب حيرصتلا يف سيل هلال ء ةروعب تسيل ذخفلا نأ ىلع اذ فنصملا لالدتسا ليعامسإلا
 فال ءمض اا هنأ هنع ربخي داتنعالا هيلع حقي ىذلا وضعلا لوقت انآل « لئاحلا مدع لصالا نأ ناظ
 هلوأ حتفب وهو ؛ سكت ىأ ( ضرت نأ ) هلق لعأ تاو لسالا كمت فنصملا نأ رهاظلاو . یتا بوثلا
 0 هسكع زوو ء ءارلا مضو
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 نع رازإلا رح م. هيي هللا ئین غ مل ىتببك ر ناو بیع ٍتاقز یف يلم هلا ون ىترجأف « ةحلط ىنأ

 الز اذإ اَنإ « بيخ "تبر یک اا د : لاق ةيرقلا ل خد الف . يقلب هللا ين ذل ضايب ىلإ نأ ىفإ ىتح هذ

 رززعلا دبع لاق - ! دمع » : اولاقف « مطاعأ ىلإ ؛موقلا جرخو : لاق . الث اهاق . « نير ذنلا ٌحابص ءاسف موق ةحاسب ظ

 هللا ن اي : لاقف يحد اخ ء تلا ا ةونع اهانبصأف : لاق . شيلا ىنعي « سيلا - انب امحأ ضب لاقو

 ناي : لاقق لي ةونلا ىلإ لر ءا . يح تنب ةيفَص ذخأذ . ةيراج دغ بهذا : لاق يا نم براغ قلما

 رافت القل. اهب ءاغ اهم وعدا : لاق . ل لإ حلصت ال « ريضَتلاو ظرف ةديس يح تب ةيفص حو تيطعأ هللا

 ةر ابأ اي : بام هل لاف . اهحوزتو ھل ینا e : لاق . اهّريغ ىبسلا نم ةيراج ذُخ : لاق ملي “ینا الإ

 « ليلا نم هل اهنادهأف لس مآ هل اهنا قيرطلاب ناك اذإ ىتح . اهجوزتو اهتتعأ « اتن : لاق ؟ ادص ام

 ”لمجو ءرقلاب + ىجي لجرلا لم اطا طسبو اخ ناك م : لاقف « ورع هلي وبلا حبصأف

 للي هللا لوسَر هلو تناكف « اسي اوساخل : لاق . قي وكلا ركذ دق هبسحأو ؛ لاق « نمّسلاب یجب ”لجرا

¢ 1036 e TAA < Ato ¢ TASE ال روت CAAA كو <¢ FA ¢ EY ¢ 1° : ىف هفارطأ 025 ثيدحلا [ 
Nod , هاذ 245174 150١17 FW SYN c 4 50ج١ ENA , ظلك ع طلخا ع EAL ع LAF E PEV ¢ FY موك 

[VEE < 81۹ < FY < MHA كحل oA ¢ 1566م oFAY ¢ هاكذ 

 (ةادغلا ةالص) هلو ٠ اهنم اجراخ ىأ ( اهدنع انيلصف ) هلو . قرودلا وه ( ميهاربإ نب بوقعي انئدح ) هلق

 « فادرإلا زاوج هيف ( ةحلط ىبأ فيدر انأو ) هلق . ههرك نمل افالخ « حبصلا ةالص ىلع كلذ قالطإ زاوج هيف

 هللا ین نف سم ىبكر نإو ) هلو . هک ىأ ( مل هلا ین ىرجأف ) هلق . ةقيطم ةبادلا تناك اذإ ام هلعو

 .( إب هللا ىن دخن ضايب ىلإ ) « رظنأل د ىنييمشكلا ةياور ىفو ( رظنأ ىلإ ىتح هذغن نع رازإلا رسح مث « هل
 ىف ىضاملا هقيلعت كلذ ىلع لدي و « نيتلمبملا حتفب هدنع هنأ باوصلاو « رسح هنا مث ه ىراخبلا ةباور ىف عقو اذكه

 ليلدب لوعفملل ءانبلا ىلع هيناث رسكو هلوأ مضي مهضعب هطبضو « رب ىنلا رسح : سنأ لاقو » لاق ثيح بابلا لئاوأ

 ىراخبلا دنع عقيال نأ لسم ةباور ىف كإذك هعوقو نم مزل ال ذإ « ميقتسع كلذ سيلو « رسحتاف » لسم ةياور

 « رسعناف د ظفلب هتياور ىلع السم قفاو دقو . قيلعتلا نم مدقتام نيتحتفب ىراخبلا دنع هنوكىف قكيو « هفالخ ىلع

 نب مساقلا نع ليعامسالا هاورو « ىراخبلا خيش بوقعي نع ىناربطلا هاور اذكو « ةيلع نا نع لبنح نب دمحأ

 اذكم : ىليعامالا لاق <« رازإلا رخ ذإ ربيخ قاقز ىف ملي هللا ىن ىرجأف , هظفلو روكذملا بوقعي نع ايركز

تناك نإو « هب مجرت ام ىلع ليلد هيف سالف اظ وف ناك ناف « ءارلاو ةمجعملا ءاخلاب رخ ىدنع عقو
 یه هتياور 

 هانمدق اک نيتحتفب ىراخبلا ةياور نأ ىلإ هنم ريصم اذهو . ىهتنا « ةروعب تسيل ذخفلا نأ ىلع ةلاد ىف ةظوفعلا

 درو ام هعم امو سنأ ثيدح : ىطرقلا لاق « كلذ نم نكمتيل هب وکرم قوس دنع هذفن نع رازإلا فشك ىأ

 ىلإ قرطتي الام ةحابإلا لصأ ىلع ءاقبلا وأ ةيصوصخلا لاتحا نم املا قرطتب ةصوصخم تاقوأ ىف ةئيعم اياضق ىف



 ما ۳۷۱ ثيدحلا

 وه اذه لعلو . ىلوأ هب لمعلا ناكف « ماع عرش راهظإو ىلك ركح ءاطعإ نمضتي هنآل ء هعم امو دهرج ثيدح
 .دمحأ نعو « ةروع ذخفلا نأ ىلا ءاملعلا رثكأ بهذ : ىوونلا لاق « طوحأ دهرج ثيدحو » هلوقب فنصملا دارم

 كلذ توبث ىف : تلق . ىرخطصالاو ريرج نباو رهاظلا لهأ لاق هو : طقف ردلاو لبقلا ةروعلا : ةءاور ىف كلامو
 لوق هب اوجتحا امو  ةروعب تسيل ذخفلا نأ معز نم ىلع درو هيب ذهل ىف ةلأسملا ركذ دقف « رظن ريرج نبا نع
 0 هلم هللا ین دخن سل قبكر نإو ١» ثيدحلا اذه ف سنأ

 نأ ىلع لالدتسالا نكي مي هنم دصقي فشكتب م داذإلا نأ ىف مات نمو لسم ةياور ىلعو . زوحيال لئاح
 ا N كلذ ىلع هرارمتسا ةبج نم ةروعب تسيل ذخفلا

 نم رظن هيف نكل ءانكمم ناكل راتخلا ريغل عيرشتلا نايبل عقو كلذ نأ ضرف ولو < هب هتمصع ناكمل كلذ ىلع
 قيرط رم قزوجلاو ةناوع ىلأ دنع هقايسو « ةالصلا ىف وسا ةيضق ىف اي هبقع نايبلا ذئنيح نيعتي ناك هنأ. ةبج

E EEیبکر نو « رييخ قاقز ف هلي هلا لوسر ىرجأف » هظفل و « كلذ  
 ليق ( رييخ تبرخ < ريكرأ هللأ : لاق ةيرقلا لخد انلف ) هلو 5 . ‹ هذن ضايب ىرال ىنإو « هلم مالم هلا ی سل

eوه ( زيزعلا دبع لاق ) هلق . مدهلا تال آ نم ىهو « مهلتاكمو مهيحاسم سانلا اولبقتسا مهن  
 نم عمسو ( دم اولاقف ) هنم عمس لب ةظفللا هذه سنأ نم عبس م ىل( اناا سي لقد )ینا نع یدارا
 . ليصقت ريغ نم. سيخلاو دمع الق ةدوكذلا قزوجلاو ةئاوح ىبأ ةباور ىف عقوو (سيخاو) هع باع ضع
 تباثو زيزعلا دبع نع ديز نب E ا ل ا تادف

 ىراخيلا أ دقف نی ریس نب دم نوكي ن نأ لمتع زز علا دبع باحصأ ضعلو . فرا هالصارخا ىف قابس 6

 « هود نم وأ زيزعلا دبع نم ريسفت ( شيلا ىنعي ) هلو هقيرط نم ملم هجرخأ دقف ىناثبلا اتباث وأ « هقب رط نم
 «ناحانجو بلقو ةقاسو ةمدقم : ماسقأ ةسخ هنال اسيمخ شيجلا ىمسو ٠ اضيأ هتياور ىفثراولا دبع ابجردأو
 شيجلا تومسي ةيلهاجلا لهأ ناك دقو عرشلاب تبث امنا سيمختلا ناب ىرهزالا هبقعتو « ةمينغلا سيمخت نم ليقو
 هنذإ نوك نأ لمتع (ةيزاج ىطعأ ) هلق . ًاربق ىأ ةلمهملا حتفب ,ةونع) هلق ٠ ىلوأ لوألا لوقلا نأ نابف اسيخ
 هنم بسحت نأ ىلع لبق وأ « زم نأ دعب ا ر وت را ةا را یا 4 ليفتتلا ليس لع ةيراجلا ع
 ءاخ) هلو ٠ ذخأف بهذف ىأ (ذخأف) هلق ٠ همهس نم بسحت و كلذ دعب هيلع موقتل اهذخأ ىف هل نذأ وأ ءزيم اذا

 « ىدقاولا ريس » نع « مألا ١ ىف ىعفاشلا ركذ ( اهريغ ىسلا نم ةيراج ذخ ) هلو ٠ . همسا ىلع فقأ مل ( لجد
 a بنا یتا نأ نب عيبرلا نب ةنانك تخا هاطعأ قلاب ین لا نأ
 هل نذأ امن هنأ ىلع لوم هنم ةيفص تلي ىنلا عاجرتساو < اود تأ ءاطغأ نأ ةيفص هنم عجرتسا امل هرطاخ
 مهيف نأ عم شيجلا قاب E e ابعاجرتسا زا < نيلضفأ ذخأ ىف ال ىسلا وشح نم ةيراج ذخأ ىف
 كلذ ىلع ء ءارشلا قالطاو « سؤرأ ةعبسب هنم ةيفص ىرتشا علي ىنلا نأ لسمل ةباو ىف عقوو ٠ هنم لضفأ وه نم

 ىلع ةلالد انه سيل ذإ ءةيراج ذخ » انه هلوق یان امس قرأ ةعيس » هلو-ق ىف سولو « زاجلا ليبس ىلع
 هلوق ىلع مالكلاو « ىزاغملا 0 ريخ ةوزغ ىف ثيدحلا اذه ثحابم ةيقب رك ذنسو . ةدايزلا ىن

 «ىنانبلا وه تباثو« سنال ىأ (هل لاقف ) هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ حاكذلا باتكح ىف« اہجوزتو اهقتعأ د
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 دق ) ًاسنأ ىأ ( هبسحأو ) هلق . اهتقذ ىأ ( امتدهأف) هلق . سنا ةدلاو ميلس مأو « سنأ ةينك ةزمح وأو

 ‹ ارطلخ ىأ نيتلمبع (اوساغ ) هلو . هف قيوسلا ركذي هتياور ىف ثراولا دبع مزجو <« ( قيوسلا رثكذ

 : رعاشلا لاق « طقألاو رّملاو نمسلا طيلخ هلوأ حتفب سيحلاو

 طلت مل هنأ الإ ءسيحلا طقالاو اعبج نمدلاو رقلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةملولا باتك ىف كلذ دئاوف ةيقب ىتأيسو  قيوسلاك اهريغ ةثالثلا هذه عم طلتخي دقو

 هنزَجأل بوث ىف امد تراو ول : مرکی لاقو . بايثلا ىف ةأرلل لمت کیف بيسي - ٠١
 ناك دتل » تلاق ًةشناع نأ ةَورغ ىنربخأ لاق یره نع يعش انربخأ لاق ناملا بأ ثيم ٣۷٢

 ن ویب ىلإ مجري مث « نهطو سم ىف تامه تانمؤللا نيالا همم دمشق رجآلا لب هت هلا وسر
 «دحأ 0

 [ ۸۷۲ «هكال , هاله : ىف هفارطأ تلا ]

 نأ دعب فنا نبا لاق « بايثلا نم ( ةأرملا ىلصت ) ابو ك ىأ زيمملا فذع ( کین ) نيونتلاب ( باب ) هلق

 بوثلا ناك ولف « امسأرو اهئدب ةيطغت كلذ دارملا : رامخو عرد ىف ىلصت نأ ةأرملا ىلع بجاولا نأ رومملا نع ىح

 نيريس نبا نعو «دازإو را*و عرد ىف لصت » لاق هنأ ءاطع نع هائيور امو : لاق . زاج هلضفب اهسأر تطغف اعساو
 (زاج) هلق . سابع نبا ىلوم ىنعب ( ةمركع لاتو ) هلت ٠ بابحتسالا ىلع الوم هنأ ىناف « ةفحلمو ه دازو هلثم

 تذخأ ول » هظفل و قازرلا دبع هلصو اذه هرثأو « ىارلا نوكسو ميجا حتفب < هتزجأل د نبيممشكلا ةباور فو

 باوج دقل ىف ماللا ( دقل : تلاق ةشئاع نأ ر هلق . «اهنع أزجأ ءىش اهرءش نم ىري ال ىتح هب تعنقتف ايو ةأرملا

 ًاطوملا حرش ىفو « كدسج هب لاجم ىتح بوثلاب لمتش' نأ عفاتلا : ىعمسالا لات ( تاعفلتم ) هلق . فوذع مق
 طرم عمج ( طورملا ) و  هفشكو سأرلا ةطغتب نوكي ففلملاو ؛ سأرلا ةيطغتب الإ نوكي ال عفلتلا : بيبح نبال

 ىلع ضرتعا دقو . ءاسنلا سبلب صاخ هنأ ىضتةي ام ليم نب رضال' نعو : هريغ وأ فوص وأ زخ نم ءاك هلوأ ركب

 . ىرخأ بايث قوف نوكي نأ لمتحت روكذملا عافتلالا نأب دحاولا بوث'' ىف ةأرملا ةالص زاوج ىلع هب فدصملا لالدتسا

 ةداعلا ىف ذخؤي هرايتخا نأ الإ ءىثب حرصي مل هنأ ىلع « ركذ ام ىلع ةدايزلا مدع لصألا نأب كسم هنأ هنع باوجلاو

 له : نيلاهتحالا دحأ نيعي وهو «سلغلا نم ه تيقاوملا ىف داز (دحأ نيفرعي ام ) هلو . ةمجرتاا ىف اهعدوي ىلا راثآلا نم
 ىلاعت هللا ءاش نإ تيقاوملا ىف هثحابم ةيقب ىلع مالك لا ىتأيسو ؟ ةيطغتاا ىف نهتفل ابل وأ ةءاظلا ءاقبل نهم ةقرعملا مدع

 اهيلع ىلإ راظنو « مالعأ هل بوث ىف ىلص اذإ ساپ - 8

 2 و وت صا 8 ص د مع وع 7

 ةشراع نع ةّورع نع باوهش نا ان دح لاق كع ميهاربإ أنه لح لاق سو نب دحأ | ۰ 0 كه

 ىلإ هذه ىتصيم# اوبهذا : لاق فرصنإ اهلف « ةرظن اممالعأ ىلإ َرظَدف مالعا اهل ةصيم ىف لص هي ىلا نأ 5 ص .٠ 2 رك ص ع 5 1 7 5
 لاق : ةدئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه لاقو . «یتالص نعافنزأ یتا امف ء مهج ىلأ ةيناحبن اب وأو م یا 5 2 . :E دو ملا 5 ١ i 2 32 7 5 مَآ 5 5 0 5
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 « ىن نأ فاغأف ةالصلا ىف انأو اس ىلإ راتنأ تنك » لل ىنا
 [ ۵۸۱۷ ءاله+ : ىف ءافرط _ ۴۷۴ ثيدحلا ]

 ثينأتلاو هلع ىلإ رظنو ه ةباور ىف : ىنامركلا لاق ( ادلع ىلإ رظنو مالعأ هل بوث ىف ىلص اذإ باب ) هلق
 ةيناجبن الا و « ناملع هل عب مم ء ءأ نك ةلمبملا داصلابو ملا سكو ةمجعملا حتفي (ةصيمخ) هلو ةصيخلا رابتعاب اهملع ىف

 : بلع لاقو « هل لعال ظيلغ ءاسك : ةيسنلا ءاي نونلا دعبو ميجا فيفخنو ةدحوملا رسل كو نونلا نوكسو ةزمه لا حتفب

 قاجينأ ءاسكو . فوصلا ريثك . افتلم ناك اذإ ناجينأ شیک لامي ؛ ةدحوملا اذكو « اهرسكو هتزمه حتف زوج

 : حاحصلا بحاص لاق . ماشلاب فورعملا دلبلا جبنم ىلإ بوسنم هنأ معز نم ىلع ىنيدملا ىسوم وأ ركنأو .كلذك

 ىمجعأ عضوم جبنم : ةرههجا فو « ىنارظنم جر هوجرخأ ىقاجبنم ءاسك : تلقف ءابلا تحتف جبنم ىلإ تبسن اذإ
 لاقي ام'لو ىتاجينأ ءاسك لاقبال : ىناسجسلا متاح وبأ لاقو « ةيناجبنملا بايثلا هيلا اوبسذ و برعلا هب تملكت
 عض وم لإ ةيسنلا هذه نأ باوصلا : لاف مدقت 3 ىسوه وأ هيھعت و . ةماعلا هيف ءىطخمت م اذهو 5 لاق ¢ ىاجينم

 ىبامص ىودعلا ىشرقلا ةفيذح نب ماع لاقيو هللا ديبع وه ( مبج فأ ىلإ ) هلق ٠ لعأ هللاو . ناجينأ هل لاقي

 ىرخأ قيرط نم أظوملا ىف كلام هاور اک رب ىنلل اهادهأ ناك هال ةصيخلا لاسراب مقلم هصخ امنإو « روهشم

 : لاق فرصن 1 الف , ةالصلا E اه ةصيمخ قل هللا لوسر ىلإ ةفيذح نب مرج وبأ 0 تلا ةشثاع نع

 ل ىنلا نا » لسم هجو نم جرخأف 5 كلذ فل اعام راكب نب ريبزلا دنع عقوو « مهج ىبأ ىلإ ةصيخلا هذه ىدر

 ادرك داوو فرخ قيرط نم دواد ىنالو « موج نأ !! ىرخالا ثعبو امهادحإ سلف ن واد وس نيةصيمخ ق

 اهربغ ابو هلم بلط 1: لاطب نا لاق « ید ا ًاريخ تناك ةصخلا لپ هللا لوسرا# : ليقف ب یال

 عجارلا وه نوكي نأ ريغ نم هتيطع هيلع تدر اذإ بهاولا نأ هيفو : لاق « ا افختسا هتيده هيلع درب مل هنأ هملعيل
 . ددعتلاب حرصت اهدعب ىتلاو ريبزلا ةءاورو « ةدحاو املأ ىلع ىنبم !ذهو : تاق . ةهارك ريغ نم ابلبقي نأ هلف امف
 وهو « ابيرق ىأ ( انآ ) هلق . بعل اذإ متفلاب الو « لفغ اذإ رسكلاب یمه لاقي « ىتلغش ىأ ( ىتملأ ) هلق
 ةتألا قيرطلاو « ليق اذك . اف روضحلا لاك نع ىأ ( یتالص نع ز هلق . هئادتبا ىأ هىنلا فانتا نم ذوخأم

 داك, كلام ةاور ىف اذکو «e فاغأف د هلوقل عقب نأ ف خ ااو كلذ نم ءىش هل ع ۳7 م هنأ ىل اع لدت ةقلعملا

 امأو . امف شدخع هلعلام ىو « ةالصلا اصم ىلإ لوسرلا ةردابم هيف : ديعلا قيقد نبا لاق . ىل. وألا ةءاورلا لوزؤتاف

 ىلإ » رمع ىلا امي ثعب ثيح دراطع ةلح ىف هلوق هلثمو . ةالصلا ىف املمعتسي نأ هنم مزلي الف مج ىف أ ىلإ ةصيخلاب هثعب
 هنم طبلتسي و ء ىجاثت ال نم ىجانأ ىتأف لك د هلوق سنج نم كلذ نوكي نأ لمتحمو ءاهسلتل كيلا ابي ثءبأ م

 ملا لاسرإلاو باحصألا نم ةيدهلا لوبق هيفو . اهو و شوقناو غابصألا نم ةالصلا نع لغشي ام لك ةيهارك
 روصلا نأب تاذيإ هيف : ىبيطلا لاتو . ةغيصلا ركذ مدعل ةاطاعملا ةحص ىلع ىجابلا هب لدتساو . مهنم بلطلاو
 ( ةورع نب ماشه لاقو) هلق . هنود نمع الضف ىنعي « ةيكرلا سوفنلاو ةرهاطلا بولقلا ىف اريثات ةرهاظلا ءانخالاو
 ىنذلا ظفللا معن . لففللا اذه مهةرط نم ءىش د ىف رأ s٤ هقب رط نم دواد وبأو سمو ةبيش بأ نباو دحأ اا

 نيب عمجاو « ىنتفي داكف ةالصلا ىف اهلع ىلإ ترظن ىتأف , هظفلو ؛ قاعملا ظفللا اذه نم بي بيرق أطوملا نع هانركذ
 .اهلإلا عوقو ققحتل ال برقلا ىف ةغلابملل ىلوالا قالطإ نوكيف « تداك » هلوق ىلع « ىت أ , هلوق لمح نيتياورلا



CAةالصلا باتك -مب  

 نونلا راهظاب نيقابلا ةباود فو « نونلا ديدشتو ةانثملا رسكب انتياور ىف « ىننتفت نأ فاخاف ه هلوق : ( هيبنت )

 الثا نم هلوأ حتفب وهو لوألا

 كلذ نع يهني امو ؟ هتالص دف له َرواصت وأ ٍبْلَصُم بوث ىف لص نإ تصاب - ١

 نع بيش نب نزولا دبع انادع لاع تراز دع انك دع لاف ورک نينا دع رغم وبأ شو - 4

 ازت ال هناف ءاذغ كَما رق ان ىطييأ : هلي ةىنلا لاقف ءاهتيت بناج هب ترس ةشئامل مارق ناك» سا

 « ىالَص ىف * ضرع ةر واصا

 [ ء۹۹ : ىف هفرط - ۴۷٤ ثيدحلا ]

 ىأ « ر واصت وأ ةشوقنم وأ ةجوسنم نابلص هيف ىأ ةددشملا ماللا حتفب ( بلصم بوث ىف لص نإ باب )ەل

 غ يوت ف قامركلا لاقو « هيلع ىنعملا ةلالدل فاضملا فذح هنأك « رواصت ىذ بوث ىف

 دعو لوألا لاخلا حجري وهو « ريواصتب وأ د » ليعامسالا دنع عقوو . ريواصت ىف لص وأ ردقتلاو « بلصم

 هيف ایف مرجلا كرت ىف هتدعاق ىلع فنصملا ىرج ( هتالص دسفت له ) هلق . « روصم وأ بلصم بوث ىف » معن ىلأ

 هسفن ىف ىنعمل ناك نإ روهمجاو ؟ ال مأ داسفلا ىضتقي له ىهنلا نأ ىلع ىنبم اذهو . هيف فلتخلا نم اذهو « فالتخا.
 نع یہی امو د رذ ىبأ ريغ ةياور فو ‹ كلذ نم هنع ىبني امو ىأ ( كلذ نم ىبني امو ) ھل . الف الإو , هاضنقا
 ريواصت اذ ناك نإو رتسلا نال < لمأتلا دعب الإ ةمجرتلا هتنمضت ام عيمج نوي ال بابلا ثيدح رهاظو « كلذ

 « ىلوآلا قيرطب هسبل عنم ناف الوأ امأ باوجلاو . اعرص هيف ةالصلا نع ىبن الو ابلصم نكي ملو هسبلي ل هنكلا
 الاف اشلاث امأو « ىلاعت هللا نود نم دبع دق امهنم الك نأ ىف امهك ارتشال روصملاب بلصملا قاحلابف ايناث امأو

 ضم ىف درو ام ىلا ةراشالا بلصم هلوقب دارأ فنصملا نأ ىل رمظ مث . لامعتسالا نع ىبنال مزلتسم ةلازإلاب

 لَم هللا لوسر نكي مل» تلاق ةشئاع نع نارمع قيرط نم سابللا ىف هجرخأ مف كلذو « هتداعك ثيدحلا اذه قرط

 ‹ ديعس نبا وه ( ثراولا دبع ) هلو . ءابوث وأ ارتس » ىليعامسالل و ع هضقن الإ بيلصت هيف ایش هتيب ىف كرتي

 ( طيمأ ) هلق . ناولأ وذ فوص نم قيقر رتس : ءارلا فيفختو فاقلا رسكب ( مارق ) هلق . نويرصب هلك دانسإلاو
 ىف انتي اور ىف ءاملاو ‹ ريمضلا تابثاب نیقاہلو « اننياور ىف اذك ( ريواصت لازت ال) ھل . ىنعمو انذو ىليذأ ىأ
 ىأ ءارلا رسكو هلوأ حتفب ( ضرعت ) هلق . بوثلا ىلع دوعت نأ لمحت ىرخالا ىلدعو « ناشلا ريض ع هناف د

 كلذب دسفت ال ةالصلا نأ ىلع ثيدحلا لدو . ضرعتت هلصأ « ءارلا دب دشت و نيعلا حتفب « ض“رعل  ليعامسالل و « حولت
 نيب قيفوتلاو اذه ىف ةشئاع ثيدح قرط ىلع مالكلا ةيقب سابللا باتك ىف قأيسو « اهدعي ملو اهعطقي مل لب هنآل

 لمآ هللاو . ىلاعت هللا ءاش نإ اهنم فالتخالا هرهاظ ام

 و
 هع م رريرخ جاور ىف لص نم تسيصاب - ۱٦

Voلاق ماع نبًةسستع ن نع ریا ىأ ن 0 د نع تالا ا لحب لاق 9 ن هللا ل اسم 2  



 ۳۷٥ - ۳۷۹ ٥ ثيدحلا

 : لاقو ۹ ةراكلاك د E 00 فّرصنا 2 هيف لصف هيل راي خ جوف 2 قالا ىدعأ 7

 « نيقتملل اذه ىتبنبال

 [ ٠۸۰١ : ىف هفرط _ ۳۷۰ ثيدحلا ]

 « فلخ نم جرفملا ءابقلا وه ؛ ميج هرخآو ةمومضملا ءارلا ديدشتو ءافلا حتفب ( جوثرف ىف ىلص نم باب ) هلو
 ليصآلا داز ( ديزي نع ) هلق . ءارلا فيفختو هلوأ مض زاوسج ىرعملا ءالعلا ىبأ نع ىذيربتلا ايركذ وبأ کحو
 مضبإ ( ىدهأ ) هل . نويرصم هلک دانسالاو « نون اهدعب ىازلا حستفب قزيلا وه ريخلا وبأو < بيبح ىنأ نبا وه
 سبل مرح لبق تناك هيف يب هتالص نأ ثيدحلا اذه رهاظو « سابللا ىف ىأيس اک رديك أ وه هادهأ ىذلاو « هلوأ

 هملعلديو .«ليربج هنعيفاهن :لاقو هعزنمث جابيد ءابقيفىلص» ظفلب اسم دنعرباج ثيدح كل ذىلع لديو“ ريرحلا
 ىأ ملسملا قتم اب داري نأ لستحو « ءاوس مرحتلا ىف هريسغو قتملا نآل « نيقتملل اذه ىغبني ال » هلوق موهفم اضيأ
 زاجأ نمل هيف ةجح الف اذه ررقت اذاو « ميرحتلا ءادتبا كلذ نو ,و « عزنلا ببس ىبنلا نوكيو « رفكلل قتملا
 هدسعب امأ « ميرحتلا لبق تعقو اهنوكل اهتداعإ كرت نأل « ةالصلا كلت دعي مل مقلب هنوكل ريرحلا بايث ىف ةالصلا
 لعأ هللاو . تقولا ىف ديعي كلام نعو « ميرحتلا عم نكل ”ىزجت روما دنعف

 رحألا بوثلا ىف ةالصلا صاب - ۷
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  - ۹لاق هيبأ نع َةفيَحَح ىبأ نب نوع نع ةدئاز ىلأ "نب رع یش دح لاق ةرعارع نب دم اشم
 سانلا تيارو ؛ هلي هلل لوسر ءوضَو لونا الالب تيارو ؛ مّدأ نم ءارهح ةبف ىف هلع هللا لوسر تيأر » EEE E 5 د ر 1 - سس. لار طا < ا

1 

 2 . هيحاص دک 05 نم 6 اعيش نم 2 م نم وه حت ايش نم افا نف « ءوضولا لاذ ن وردتي

 « نيتك سانلاب ةّزنملا ىلإ لص ارش ءاردت ةلح ىف هب ئنلا ج رخو  اهرك رف ةر ذخأ الالب تیار
 » ريع ید نيب نم نو ةيقاودلاو ىسانلا تادو

 ‹ هركب اولاق ملف ةيفنحلا عسم كلذ ىف فالحلاو « زاوجلا ىلا ريشي ( رمحالا بوثلا ىف ةالصلا باب ) هلق
 ثيدح نم دواد سَ خا ام مهتلدأ نمو 3 رھ طوطخ اف دور نم ةلاح تناك انا بايلأ ثا لے اولاأتو

 فيعض ثيدح وهو « هيلع درب ملف هيلع اسف < نارمحأ نابوث هيلعو لجر هلع یل اب مم « لاق ورم نب هللا دبع

 تح ام نوكي نأ ريدقت ىلعو « اذك هدنس ىف نال نسح ثيدح لاق هنأ ىذمرتلا خسن ضعب ىن حقو ناو « دانسالا
 ام ىلع قبلا هلمحو . رخآ بيسب هيلع درلا كرت نوكي نأ لمتحف « نبع ةعقأو وهو هنم ىوقأ وه ام هضراع دقف هل

 هلل ىنلا سبل نأ مهضعب معز : نيّدلا نيا لاقو ٠ هيف ةيهارك الف جسن مث هلزغ غبص ام امأو < جسفلا دعب خبص
 لخأ ( هلو . وزغ كاذ ذأ هل نكي ملو عادولا ةجح بقع ناك هنال رظل قو 2 وزغلا لجأ نم ناك ةلحلا كلتل

 ءاملا ةراهط ىلع هب فنصملا لالدتسا مدقت دقو « هب أضوت ىذلا ءاملا ىأ < اولا خفي | هللا لوسر ءوضآو
 ىلاعت هللا ءاش نإ ةرتسلا باوبأ ىف هثحابم ىقاب ىتأيو « لمعتسملا



 ساو رینلاو حوطشساا ىف ةالصلا بيسي - 8
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 اانا وأ امو وأ وا ر ' ىرج نإو رطانقلاو دما لَ 0 نأ اع نمل نب او: ا

 جلشلا ىلع رع نا لقا ةالصب دحيسملا فقس ىلع ةر ره وب أ ىلصو . ةرتس اهنيب ناك اذإ

 نی دس نب لھ الأس : لاق مزاح وبأ انا دح لاق نایغس انت دح لاق هللا دبع ن لع شرو # ۷

 « تلي ل لور هول ىلوم نالف هلع « اغلا لأ RS ”إعأ سانلا ىف ىتب ام : لاقف ؟ رنا ءىش و

 رانلا س کرو و ماقو ريك ةلبقلا ”لبقت-اف « َمْضْوَو لع نوح يَ هللا ل وسر هيلع ماقو

 عدم هسأر عر کد 5 « رينملا ىلإ داعم« ضرألا ىلع دجسف ىَربقلا حر م س ا
2 af 

 هللا ” ههر ل ردح ی لاس هللا دبع نب , لع لاق : هللا دبع وأ لاق . هنأش اذوف . ,ضرألاب جس یتح یرقپقلا

 همامإلا توكي نأ سأب الف سانلا َنم لعأ ناک یب ینا ن أ سس اهلا
 لاق؟ هنم همست ف ذًاريثك اذه نع 1 ناك ة ي ن نايفس نإ : تاقف : لاق . ثيدحلا اذه سانلا

 [ ۲۵۹۹ ۰۲۰۹۲ ‹ (٩۱۷ ؛ ٤۸ : ىف هفارطأ ۴۷۷ ثيدحلا ]

 نيعب اتلا ضعب نع كلذ ىف فالخلاو « زاوجلا ىلا كلذب ريشب (بشخلاو ربالاو حوطسلا ىف ةالصلا باب ) هلق

 « ىرصبلا وه نسحلاو «فنصملا وه ( هلا دبع وبأ لاق ) هل . امامإ ناك نمل عفترملا ن ناكملا ىف ةيكلاملا نعو
 « جاثلا ىلع لمص هنأ ىتآلا رمع نبا رث ال بسانم وهو « دمج اذإ ءاملا : ةلمهم لاد اهدعب يملا نوكسو ميجلا حتفب دطاو

 نع نيتلإ نبا لقن ؛ : جلتلا وه ميلا كر دج : زازقلا لاق « يملا حتفب رذ ىنأو ىليصألا ةياور نأ لوقرق نبا كحو

 ادام كلذ سيا و : تلق . عفترملا بلصلا ناكملا رسءو رسعلثم اضيأ ملان وكسبو ميملاو ميجلا مضي دمجا : حاحصلا

 ركذ ام هت نوكي دق امهنم الك نأ ىف امهك ارتشال رطانقلل بسانملا هال لوآلا ہری۔غو لوقرق نبا بوص لب انع

 ةريره وبأ ىلصو ) هلق . الف لئاحلا عم امأ « ىلصملا قال اع صتخم ةساجنلا ةلازإ نأ ضرغلاو ؛ هريغو لوبلا نم

 لاق ةمأوتلا ىلوم اص قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هلصو رثآلا اذهو . « فقس ىلع » ىلمتسسلل و ؛ ( دجسملا رهظ ىلع
 هجو نم روصنم نب درعس هاور نکل « فعض هيف لاصو 8 مامإلا ةالصب دجسملا قوف ةريره ىبأ عم تيلص 5

 نم ىلعأ تدرأ ام اذ لاق « ثيدحلا اذه نع

 ال :

 مزاح وبأو « ةئيبع نبا وه نايفسو « ىنيدملا نبا وه ( هللا دبع نب ىلع انئدح ) هلي . دضتءاف ةريره بأ نع رخآ
 ةزمهلا حتفب (لثأ نم) هلت . كلذب ىأ ( ىنم ملعأ ) سانلا ىف ىنييمدشكللو ( سانلاب قب ام ) لق . رانيد نبا وه

 ىلوم نالف هلع ) مق . ةنيدملا ىلاوع نم فورعم عضوم ةدحوملاو ةمجعملاب ةباغلاو « فورعم رج ةثلثملا نوكسو
 نم « قطصاا فرش ه ىف ديعس وبأ هاور ام امرقأو < ةعمللا ىف ىتأيس اک روكذملا راجنلا مسا ىف فلتخا ( ةءالف

 رك ذف نوميم هل لاقي دحاو راج ةني لاب ناك : لاق هيبأ نع لوس نب سابع نع ةبزغ نب ةرامع نع ةعيم نبا قيرط

 دعس ىلوم ناك راجنلا نأ : كلام نع نيتلا نبأ لقن و . ةيراصنأ اهنكل امسا فرعي الف ةأرملا امأو « رينلا ةصق
 « ملد نب ديبع تنب ةبيكمف هتأرما مساو . ازاجم هيلا بسنو هتأرما ىلوم لصالا ىف نوكي نأ لمتحيف « ةدابع نبا



AV ۳۷۸ - ۳۷۷ ثيدحلا 

 نبا نع هدنسم ىف هيوهار نب قعإ] هاور نكل . ةدارملا ىه نوكت نأ لمتحبف « تعيابو تلسأ « همع ةئبا یهو
 ىف : لات هنأ ىرفغتسملا رفعج نع القن ىيدملا ىسوم ىبال لئالدلا ف عقوام امأو . ةضايب ىنبل ىلوم : لاقف ةنييع
 نع نمحرلا دبع نب بوقعي قيرط نم ثيدحلا اذه قاس مث « ةثلثملاب و ةلمهملا نيعلا, ةثالع ةباحصلا نم ءاسنلا ءاجسأ
 امناو, هخيش وأ رفمج هيف فم : ىسوم وبأ لاق دقف « لوس اهامس دق ةأ ما ةثالع ىلا لسرأ هيفو : لاق مزاح ىنأ
 كلذ ىف هدنتسم ركذ ولو « فدصملا فوح هنظأو ء ةشئاع امسا : ليق قامركلا دنع عقوو . ىنا « ةنالق م ره

 دجسملا ىف ةيراس ىلا ىلصي ناك ب هللا لوسر نأ رباج ثيدح نم ىناربطل طسوألا ىف تدجو مث . .ىلوأ ناكل
 لد الحص ولو . فيعض هدانساو ثيدحلا ركذف « اذه هرينم هل تعنصف ةشئاع ترمأف « اهبلع دمتعيو اهلا بطخمو
 اذه ىف ثيدحلا اذه داري نم ضرغلاو . لع هللاو « فسعتي الإ اذه لبس ثيدح ىف ةدارملا ىه ةشئاع نأ ىلع
 كلذب حرص دقو « لفسلاو ولعلا ىف مومأملاو مامالا فقوم فالتخا زاوج هيفو « ربنملا ىلع ةالصلا زاوج بابا
 نم : لاق هنأف « ثحب كلذ ىف ديعلا قيقد نالو . لبنح نب دحأ نع قيدملا نب ىلع هخيش نع هتياكح ىف فنصملا

 لصآلا دارفنالو « هلوانتي ال ظفللا نآل « مقتسي مل ملعتلا دصق ريغ نم عافترالا زاوج ىلع هب لدتسي نأ دارأ
 . هعضوم ىف ىف أس اک ةالصلا ىف ريسيلا لمعلا زاوج ىلع ليلد هيفو « هنم دب الف هرابتعا ةبسانملا ىضتقت ربتعم فصوب
 مل لبنح نب دحأ نأ ىف حيرص ( ال : لاق ؟ هنم هعمسن ملف ) هلو ٠ لبنح نب دمحال ىلع لاق ىأ ( تلقف لاق ) هلق
 اذه نم دانسإلا اذهب ةئيرع نبا نع هيف جرخأ دق هتدجوف هدنسم تعجار دقو . ةنيبع نبا نم ثيدحلا له عصسي

 عج ءال : لاق ؟ هنم هعمست مف د هلوق ىف ىنثملا نأ نيبتف « طقف « ةباغلا لثأ م ربنا ناك لس لوق ثيدسحلا
 هلو ء ايلع هنع لأس كلذلف « ضعبلا كلذ ىف لخاد ربذملا ىلع هب هتالص وهو انه هنم ضرغلاو ؛ هضعبال ثيدحلا
 هركو « بشخلا ىلع ةالصلا زاوج ثيدحلا ىو . هيبأ نع مزاح ىبأ نب زيزعلا دبع ةياور نم .ىرخأ قيرط هدنع

 نعو « هو رمع نباو دوعسم نبا نع اضيأ جرخأو « امهنع ةبيش ىنأ نبا هجرخأ « نيريس نباو نسحلا كلذ
 دمتعملا وه زاوجلاب لوقلاو « هون نيريس نبا نعو « ةئيفسلا بكر اذإ اهيلع دجسيل ةنبل لمح ناك هنأ قورسم

 رن سا نع ”ليوطلا ديت ارعا لاق نواه نر و اناج لاق بحرا دبع نب د اشو - ۸
 هل ةبثرشم ىف ساء ار هئاسن ني ىلآو - هفيك وأ - هقاس تشب هسرف نع طقس وا هلا لوسر نأ كلام
 هيت ويا مامإلا لج اإ » لاق لس الف ء مايق ماو لاج مج لصف ودوم هباحصسأ هاتأف « عوذج نم اهنج
 « اًمايق اوصف امأق لص ْنإو « ءاودجساف دج اذإو . اومكراف مک ر اذإو ءاورتكسف "ربك اذاف « هن

 نورشعو مست رهشلا نإ : لاق ءار هش تيل ١ كنإ هللا لوسر اي : اولاقق « نيرشعو يسال لر و

[ITAL 2 مل مو < e VETS ¢ ANY CINE , Ace VEY , الجال < AA : ىف هفارطأ ماله .ثيدحلا [ 

 نب ديعس ةياور ىف ( سنأ نع ) هل . ةقعاصب فورعملا ظفاحلا وه ( مبحرلا دبع نب دم انثدح) هلق
 شحجلاو « ةمجعم نيش اهدعب ةلمبملا سكو ميجلا مضب (تشحج) هلق . « سنأ انثدح » ديمح نع ميشه نع روصنم
 دنع ديح نع لضفملا نب رشب ةياود فو « ىوارلا .نم كش ( هفتكو أ هتاس ) هلو . اليلق هنم دشأ وأ شدخلا
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 ةالصلا باتك م

 . ابلبق ام لمشأ ىهو « نع الا هقش شحجل , نيحيحصلا ف سنأ نع ىرهزلا ةياور ىفو « همدق تكفنا » ىليعامسالا

وذج نم ) هلو . ةعفترملا ةفرغلا ىه « اهحتف زوجمو ءارلا مضي و ةمجعملا نوكسو هلوأ حتفب
 رک ألا اذك ( ع

 ؛ ةيرشملا ىف ب هتالص انه ثيدحلا اذه نم ضرغلاو « لخنلا عوذج نم ىنبيمشكلللو « ةفاضإ ريغب نيونتلاب

 « ابشخ اهلك نوکت نأ بشخ نم اهجرد نوک نم مزای ال هنأ, بقعتو . لاطب نبا هلاق بشحلا نم ةلومعم ىهو

 هدئاوف ةيقب ىلع مالكلا ىتأيسو . ةلمجا ىف فقس ىم ذإ حطسلا ىلع ةالصلا زاوج نابب هنم ضرغلا نوكي نأ لمتحف

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةمامالا باوبأ ىف

 دَجَس اذإ تاما ىلصلل بوت باصأ اذإ بيسإب - ٠9
 ناك » تلاق ةنوميم نعدادش نب هللا دبع نع املا ُنايلُس انت دج لاق دلاخ نع ددم شرو - ۹

 « ةرخلا ىل ىلصب ناكو » تلاق « دِحَس اذإ هب و ىياصأ اع رو شا اوا 2 الو ہلا وسر

 مالكلا مدقت دقو . هتینمکب رومشم قحإ وبأ وه یناہیشلا نایلسو « ىطساولا هللا دبع نبا وه ( دلاغ نع ) هلق

 رهاطلا ندب ةاقالم نأ ىلع انهو « ةرهاط ضئاهلا نبع نأ ىلع كانه هب لدتساو ؛ ةرابطلا ف ثيدحلا اذه ىلع

ك اذإ ةساجنلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو . ةيكح ةساجنب اسيلتم ناك ولو ةالصلا دسفتال هءايثو
 نأ هيفو « رضت دق ةينيع تنا

اتتك رخآ ىف اهطبض مدقت دقو ( ةرثخا ىلع ىلصي ناكو ) هوو . ةالصلا دسفت ال ةأرملا ةاذاحم
 نبا لاق ‹ ضيحلا ب

هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع ىور ام الإ ماع ةالصلا زاوج ىف راصمألا ءاهتف نيب فالخ ال : لاطب
 بارتي توب ناك 

يف نوكي الف عوشخلاو عضاوتلا ىف ةغلابما ةرج ىلع هلعفي ناك هلع و « هيلع دجسبف ةرذخلا ىلع عضويف
 . ةعاجلل ةفلاخع ه

ىلع ةالصلا هركي ناك هنأ ديبزلا نب ةورع نع ةبيش ىلأ نبا ىور دقو
 ريغ نع ىور اذكو « ضرألا نود ءىش 

 ملعأ هللاو . هيزنتلا ةهارك ىلع لمحت نأ لمتحيو « ةورع

 ريصملا ىل ةالصلا صاي - ۰
 رو كباحأ ىل یش مل ام اماق : نسما لاقو 5 اق ةنيفّسلا ىف ديعّس وأو راج ر

 ًادعاقف لاو ¢ اس
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ردق اريبكه يلع لصي ام ناك نإ : لاطب نبا لاق (ريصحلا ىلع ةالصلا باب ) لق
 هل لاقي هناف رک أف لجرلا لوط 
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 ةبيش ىبأ نبا هلصر (خلا رباج لصو) هلق . هببشأ امو لخنلا فعس نم عنصي كلذ لكو . ةرمخ هل لاقي الو «ريصح
 ,رءانأو هللا ديع نب راجو ىردخلا تیس فاو ءادردلا ىلأ حم ترفاس : لاق سنأ ىلوم ةبتع ىلأ نب هللا ديع قي رط نم

 0 اب ‹ انيسرال ىأانيفرأل اتش ولو« امايق هفلخ ىلصن و امئاق ةنيغسلا ىف انب ىلصي انمامإ ناكو : لاق , ممامس دق
 حص ىلع قش مل ام امأاق ىلصت ىلصت : نسحلا لاقو) هلق . طشلا ىلع اهب فقو اذإ ءافلاب ىفرأو ةلمهملا نيسلاب ةنيفسأا
 هدم ا د نإو ىأ ( ادعاقف الاو).ةئيفسلا عم ىأ ( اممم رودت
 - ىعشأ ىنعي - ارماعو نيريس ناو نسحلا تلأس : : لاق لوحألا مصاع نع ةن اوء ىلأ نع هنع ىاسنلا ةبا ور نم ةبينق

 ىأ « هي احصأ ذؤي مم نإ : لاق هناف نسمحلا ريغ . جرخيلف جورخلا ىلع ردق نإ : لوقي مهلكف ةئيفسلا ىف ةالصلا نع

 : نسحلا لاقو . اياق ةئيفسلا ىف لص : اولاق مهنأ نيروكذملا ةنالثلا نع مصأع نع ةبيش ىنأ نبا یورو . :لصنلف

 رودت اک ةئيفسلا ىف رد : لوقي نسحلا تعمس : لاق ماش شه قب رط نم ىراخبلا خيرات فو. كب احصأ ىلع قشتال

 ةالعلا نأ ىف اكرتشا ا ريصحلا ىلع ةالصلا باب ىف ةئيفسلا ىف ةالصلا لاخدإ هجو : ريثما نيا لاق . تيلص اذإ

 ىنعي ١ روهشملا ثيدحلا ىف هاوةل « طرش ضرالا ةرشابم نأ ليختم ليختي الما « ضرالا ريغ ىلع ةالص اهرملع

 راغأو ؛ كلذ ىف زيزعلا دبع نب رمع ا مدقت دقو . ینا .كبجو برت » هريغو دواد وبأ ا ىذلا

 زاوج رثالا اذه ىفو « مايقأا ىلع ةردقلا عم ادعاق ةئيفسلا ىف ةالصلا هزيوجن ىف ةفينح ىنأ ىالخ ىلإ ىراخبلا

 ىبأ نب هللا دبع نبا قع : نيقابللو « ىومحأو ىنبيدشكنلل اذك ( ةحلط ىبأ نب قعإ نع ) هلق . رحبلا بوكر
 مزج قح] ىلع دوعي هتد ىف ريمضلاو . کام ريغصت ملا مضي یھ ( ہکیلم انآ كلام نب سنأ نع) ٠ ةحلط

 ا ale ماو هدم نباو دعس نبا مزجو . ىووذلا هححصو ؛ ضايعو حملا ديعو ربأا دبع نب هن

 رهأظ وهو « ةدم+لا ىف ىنغلادبع مالكو هبت نمو ةياهناأ ىف نيمرحلا ماما مالك ىضتقم وهو « مب اس مأ همأ ةدلاو

 نع رمع نب هللا بع نع ىدقملا یک نب ساقلا قبرط م خيش اأ نال نييقارعلا دئاوف ىف هائيور ام هديؤي و ‹ قايسلا

 . ثيدحلا , ةالصإا ترضخ انءاخل ةكيلم اهمسأو م ا ىلإ دبس ىتلسرأ » لاق سنأ نع ةحلل» بأ نب قمح
 ءاصيمقلا ىهو : لاق, راجناا نإ ىدع ىلإ امف قاسق « ناحلم تنب ميلس مأ : تاقبطلا ىف دعس نبا لاقو ٠

 كلام تنب ةكيللم اهمأ و « ةثيمر لاقيو ةرخصم ءافلا و نونلاب ىأ ةفينأ لاقيو ةلبس امسا لايو : ءاسيمرلا لاقيو

 « كلام نب سنأ هل حدلوف رضنلا نب كلام ميل مأ ىأ اجو زت : لاق م راجنلا نب كلام ىلإ امسن ناسف « ىدع نبا

 همع نع تدخلا اذه ىور « قتحإ دلاو وه هللا دع م : تلق . ريمع ابأو هللا دبع هل تدلوف ةحاط وبأ امیاع فلخ مث

 کیم مياس مأ مسا نوكي , نأ قع ىلا هتدج ىف ريمضلا داعأ نم مالك ىضتقمو « كلام ن سنأ همآل هببأ ىخأ

 ىنلا فا انت ىف منيو انأ تففص ء لاق سنأ نم ةحلط“ ىلأ نب قا نع ةنييع نبا هاور ام كلذ ىف مهدنتسمو

 كلام التوأم ةدحاو هصقلاو ؛ فوفصلا ب تارا ف ايا لا چ رجا اذكد نذل ماس مأ ىأو « ھل

 «ءائيب املا قعتأ دج ابن رك ني ال سأ ةدج ةكيلم نوا ١ مدقت ام فل اخت الف اهددعت لمتحيو « نارفس اهرصتخاو

 ( ماعطل ) م . ملعأ هاو . اهسفن ياس مأ مسا يلم نأ ىف : ةرهاظ كلام بئارغ , نع اهركذأس ىتلا ةءاورلا نكل
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 ٠ ةالصلا باتك -م ۹°

 دعب ىلص هنوكل رانلا تسم ام ءوضولا كرت ىلع هب لدتسا ( اوموق لاق مث ) هلق . هلجال ىعد ام لصأب ا

 هظفل و كلام نع نوع نب هللا دبع نع ىوغبلا نع « كلام بئارغ » ىف ىنطقرادلا هاور امل « رظن هيفو « ماعطلا

 ( مكل ىلض آلف ) هلوق . ثيدحلا ءأضوتف ءوضوب اعد مث « هعم انأو هنم لك أف اماعط ق هللا لوسرل ةكيلم تعنص

 اهتوبثو ءايلا فذحب ىور : كلام نبا لاق ءايلا فذح ىليصالا ةياور ىفو . ءايلا حتفو ماللا رسكب انتياور ىف اذك

 ماللاو ةرمضم نأب بوصنم اهدعب لعفلاو یک مال ةحوتفم ءايلا توہ دنع ماللا نأ همجوو «ةنك اسو ةحوتفم

 ءافلا نوكت نأ شفخألا بهذم ىلع زو#و < کل ىلصأل كمايقف اوموق ريدقتلاو فوذحم أدتيم ربخ ابوحصمو

 مال وأ افيفخت ءايلا تنكسو ىمال اضيأ ماللا نوكت نأ لمتحم ءايلا نوكس دنعو « اوموقب ةقلعتم ماللاو ةدئاز

 ماللا ءايلا فذح دنعو «  ربصي و قت نم هنإ ه لبنق ةءارقك حبحصلا ىرجم لتعمل ءارجا مزجلا ىف ءايلا تتبثو رمالا

 : لاق ( م اياطخ لمحتلو إل ىلاعت هلوق هنمو لاهتسالا ىف ليلق حبصف مالل نورقم لعفب هسفن ملكتملا رمأو « رمألا مال

 ىييمشكلا ةياور ىف نأ : ليقو « هب درت ملةياورلا نال « هترصتخا فحم هريغل هبفو « هببجوت ركذ مث . ماللا حتف زوجي و

 تاياورلا ضعإ نع لوقرق نبا ىكحو « ةحيحصلا خسنلا نم هيلع تفقو ابف وه سيلو « ماللا فذحن « لصأف د

 کلجال یأ (کل) هلو . ةفورعم ةغل اهرسكو مالا مال اذه ىلع ماللاو « مزج لاو ماللا رسكو نونلاب « لصنلف د

 م ارمأ نوكي نأ لمتحمو ( ادم نمحرلا هل ددميلف إل ىلاعت هلوةك وهو « ربخلا ىنم انه رمالا : ىليبسلا لاق

 , اسيل ىمسي شارتفالا نأ هيف ( سبل ام لوط نم ) هلو . هلعفب ميلعف طابترال هسفن ىلإ هفاضأ هنكل ماهتالاب

 سبلي ال فلح نم نأ كلذ ىلع درب الو « ريرحلا سبل نع ىبهنلا مومعل رجلا شارتفا عنم ىلع هب لدتسا دقو

 نييلتل حضنلا نوكي نأ لمتح ( هتحضنف ) هلق . فرعلا ىلع اهانبم نامألا نال شارتفالاب ثنح ال هناف اريرح
 تففصو ) هلق . ةرابطلا لصألا نال هريغ ردابتملا لب « ريخالاب مرجلا حصي الو « هريبطتل وأ هفيظنتل وأ ريصحلا

 «متيلا» ىف ذوحيو « حصفأ لوالاو ديكأت ريغب « ميتيلاو تففصف » ىوهلاو ىلمتسمللو « رثكالا اذك ( متيلاو انأ
 هايس اذك:: ءاذحلا نبا لاق « ةريمض نب هللا دبع نب نيسح دج ةريمض وه ميلا : ةدمعلا بحاص لاق « بصنلاو عفرلا

 وه ةريمطو :لاق . ةئيدملا لهأ نم هريغ نم وأ هللا دبع نب نيسح نم هعمس هنظأ و « هريغ هركذي ملو بيبح نب كلملا دبع

 .ضعإ موو . ىهتتا . كلذ ريغ ليقو « حور ليقف ةريمض ىبأ مسا ىف فلتخاو « علي هللا لوسر ىلوم ةريض بأ نبا

 باب » ىف تأيسو <« هيلا هيبأ مسا ىف ىفالخلا نم هنهذ لةتنا هنأكنف « حور ليقو ةريمض ميلا مسا : لاقف حارشلا
 نأب ىراخبلا مزجو . ىلاعت هللا ءاش نأ كلذ ىف همهو نايبو ماس هما نإ لاق نم ركذ ءافص نوک اس ووا ىملا

 . الوأ ةروكذملا ةيكلم ىه ( زوجعلاو ) هلق . ايثيل نابح نبا هبسف و « ديعس لاقيو ىريجلا دعس ةريمض ىبأ مسا

 ولو اسرع نكت مل ولو ةوعدلا ةباجا دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . ةالصلا نم وأ هتبب ىلا ىأ ( فرضنا مث ) هلق

 هن أكو « تويبلا ىف ةعامج ةلفاثلا ةالصو « ةوغدلا ماعط نم لك لاو « ةنتفلا نمؤت ثيح نكل ةأ ما ىعادلا ناك

 هيفو . اهفقوم دعبل ليصافتلا ضعب اهياع قي دق اهناف ةأرملا ل جال ةدهاشم اب ةالصلا لاعفأ مهميلعت دادأ م

 اهدحو افص ةأ رملا مايقو « لاجرلا فوفص نع ءاسنلا ريخأتو « افص لجرلا عم ىصلا مايقو « ىلصملا ناكم فيظنت

 هيفو . كلذل هيف ةجح الو ء هدحو فصلا فلخ درفنملا ةالص زاوج ىلع هب لدتساو . اهريغ ةأرما اهعم نكي ملاذا

 هيفو . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف كلذ ركذ ىتأيسو « اعيرأ طرتشا ن اذالخ نيتمكر ىلع راہنلا ةلفان ىف راصتقالا



 ۹۱ مرر - ۳۸۰ هيدحلا
 ةحلصم كانه نوكي ال ثيح ادرفنم ةلفانلا ةالص ىف دراولا لضفلا لحم نأو ؛ هثوضوو زيمملا ىصلا ةالص ةحص
 ثيديلا اذه كلام دروأ لوالا : ( ناجبنت ) . تلي هقح ىف امس الو لضفأ كاذ ذإ وه لاقي نأ نكي لب « ملعتلاك
 ۰ الإ ىحضلا ىلصي لي ىنلا رب ل هنأ كلام نإ سنأ نع نيريس نإ سنأ هاور ام بةعلو « ىحضلا ةالص ةمجرت ىف
 .  بحاص باجأو . أيس اک فنصملا هجرخأ « هتيب ىف ىلصيل هاعد ىذلا مخضلا ىراصنآلا راد ىف ةدحاو ةرم
 نأو « هيلع هلمك ىحضلا ةالص تقو وه ةالصلا كلت هيف تعقو ىذلا تقولا نوك ىلا رظن اكلام ناي سقلاو
 هاور ام ىلا ةراشإلا بابلا ةجرت ىف ةتكنلا ( ىتاثلا ) . ىحضلا ةالص ةالصلا كاتب یون قل هنأ ىلع علطي مل اسنأ

 لوقي هللاو ريصحلا ىلع ىلصي ب ىنلا ناك أ : ةشئاع لأس هنأ “ناه نب حيرش قيرط نم هريغو ةيبش نأ نبا
 اذاش هآر وأ فنصملا دنع تبش مل هنأ كف « ريصحلا ىلع ىلصي نكي مل تلاقف  اريصح نيرفاكسلل منبج انلعجو )
 ناك لِي ىنلا نا » ةشئاع نع ةءلس ىبأ قب رط نم هدنع ىتأيس لب « بابلا ثيدحكهنم ىوقأ وه ام هتضراعمل ادودرم
 . ريصح ىلع ىلصي ملي ىنا ىأر هنأ ديعس ىلأ ٹی لح نم لسم ىفو « هيلع ىلصيو هطبسي ریصح هل

 ةرجلا لع ةالصلا تبسي - ۱

 ةنوميم نع دادش نب هللا دبع نع ٌىاييشلا نايم ا دخلا يع اند لاد او او ب

 1 « ةرجلا ىلع صب لت ىلا ناک » 'تلاق

 اهدرفأ اكو ضيحلا رخاوأ ىف مدقت اهطيض ناف اب رق املع مالک لا مدقت ( ةر#لا ىلع ةالصلا باب )هلو

 ملعأ هللاو . ارصتخم ثيدحلاب هثدح ديلولا ىبأ هخيش نوكل ةمجرتب

 هشا رف ىلع نأ ىلصو . شارلا ىلع ةالصلا تسيح - 5 0 عَ 2 5 : ہک
 - 7مو ا 2م او ۴ ل.
 هبو ىلع اندحأ دجسيف علي ئنلا عم ىلصن انك نأ لاقو

 2 8 5 و 3 ا < ۶ء 5 ص 1 8

 نب لس یا نع ہللا دبع نب رع لوم رضتلا یہا نع ٹلام یت دح لاق ”ليعامسإ رو - ٢
 ےک جرس ا 1 ل 7 ْ 3 ےک عب 8 ١

 « هتلبق یف ىالجرو هلي هلا لوسر ید نيب ما تشك »تلا انا ل ىلا 22 ةاع نع نمحرلا دبع

 0 م و ر م e e 51 ر س ر اها

 00 حيباصم امف سيل ْذِكَمَوَي تويبلاو : تلاق . اهتطسإ مق اذاف ٠ جر تضبتف ىلزمح دجس اذاف

 WYN] مل ف وفلل c01 عمله مل 4 ماع, ملك »¢ ol »> °5 > عمو ¢ ۴F : ىف هفارطأ مع ثيدحلا ]

 هاور ىذلا ثيدحلا ىلإ ريشي هنأكو ءال مأ هتأ ما عم هيلع ماني ناك ءاوس ىأ (شارفلا ىلع ةالصلا باب) هلق

 ىلصيال ا ىلا ناكر تلا5 ةشئاع نع قماش نب هللأ دبع نع نب ريس نب لم نع قال قيرط نم هريغو دواد وأ

 نبأ هلص و ( سنا لصور هه . هتلع دواد وبأ نيب دقو ؛ادودم اذاش ارا , هدنع تبثي ملاضيأ هنأكو ء انفحل ىف

 :سنأ لاتو هلو 5 «هشأرف ىلع ىلصي سنأ ناكو لاق ديمح نع كرابملا نا نع امهالك روصنم س كديعس و ةييش ىنأ

 وه لب كاذك سيأو « هلبق ىذلا نم ةيقب هنأ مهوأف ىلصالا ةباور نم « سنأ د طقسو . رثك آلل اذك ( ىلصن انك
 انه قلعلا ظفللا هيفو روكذملا هجولا نم سم هاورو . هانعم هدعب ىذلا بابلا ف الوصوم ىئأيس اک رخآ ثيدح



 ةالصلا بابك - ۸ 0
0100000 7 5 . 

 زاوج نيعباتلاو ةباحصلا نم عمج نع جرخأو . حوسملاو ءارفلاو سفانطلا ىلع اولصي نأ نوهركي اوناك مآ هبامعأو

 وه ( ليعامسا انثدح ) هلق . ضرألا ىلع هيديو هتببج عضي ناكاذإ الع مايقلاب اسأب ىرأ ال : كلام لاقو . كلذ

 ىف ىأ ( هتلبق ف ىالجرو لَو هللا لوسر ىدي نيب مانأ تنك ) هلق ٠ نويندم هلک دانسإلاو « سي وأ ینا نبا

 اهوق ىفاذكو « شک الل ةشنلاب اذك ( لجر تضبقف ) هلق . هذه دعب ىلا ةءاورلا نم كلذ نيتي و « هد رج نأكم

 سم نأ ىلع « ىترمغ » احلوقب لدتسا دقو < اهتطسب , اذكو « دارفالاب « ىلجر , ىوخلاو ىلمتسللو «امهتطسب د

 عم ىتأيسو « ةالصلا عطقتال ةأرملا نأ ىلعو « ةيصوصخلاب وأ « ىئاحلا لاخحاب بقعتو « ءوضولا ضقنب ال ةأرملا

 هب تدارأ اهنثاك ۾ حبب أصم اهف سيل ذئموي تويبلار , اه وقو . ىلاعت هللا ءاش نإ ةرتسلا باوبأ ىف هثسايم ةيقب

 ةيسائمو . نوحيصتسي كلذ دعب اوراص ماب راعشإ هيفو : لاطب نبا لاق , ةفصلا كلت ىلع اممون نع راذتعالا

 هلهأ شارف ىلع ناك كلذ نأب هيلي ىذلا ثيدحلا ف تحرص دقو « مانأ تنك » ام وق نم ةجرتال ثيدحلا اذه

 نأ ةو ىريخأ لا باش نا نع ليڏع نع ثلا ا دح لق ريكب' ن یک ا ا ۷

 ةزانطلا ضارقعا هلأ شارف ىلع ةلبلا نيو هتيم ىهو ّلصُي ناك هب هللا وسر نأ هئربخأ عنا
 ؛ ةزانجلا ضارتعاك اضارتعا ةضرتعم ىأ ردقم لماعب قلطم لوعفم هنأب بوصنم ( ةزانجلا ضارتعا ) هلق

 املع ىلصملا ىدي نيب ةزانجلا نوكت ا هلامش ةبج ىلإ هني ةهج نم هيدي نيب ةمان نوكت املأ دارملاو

3 a 
 .٠  5 ۴ 3ع قبس ل 1 35

 ناك هي ىلا نا ةورع نع ٌكارع نع ديزي نع ثيالا ان“ د لق فاسو 0 هللا دبع |( و - مم:

e2  _-. 

 هيلع ناماني ىذلا شارفلا ىلع ةابقلا نيبو هديب ةضرتمم ةشئاعَو ىلصإ

ثلاو « ريبزلا نبأ وه ةورعو « كلام نبا وه كارعو « بيبح ىنأ نبا وه ( ديزي نع ) هلة
 « نيعب املا نم ةثال

 هداريإ ىف ةّنكنااو . اهلبق ىلا ةءاورلا ليلدب ةشئاع نم كلذ عمس هنأ ىلع لو# هنكل « لاسرإلا اذهب هقايس ةروصو

 ناف ابلبق ىتلا ةياورلا فالي ؛ بابلا لوأ هيلا ةراشالا تمدقت اک هيلع ناماني ىذلا هن وب شارفلا دست” هف نأ

 دقو « هركتال مئانلا ىلإ ةالصلا نأ هيفو « هريغ وأ هيلع امان ىذلا وه نوك نأ نم معأ ,هلهأ شارف ر اهو

 هب ركفلا لغش لصح اذإ ام ىلع تبث نإ  ةلوم ىهو « كلذ نع ىهنا! ىف ةفرعض ثيداحأ تدرو

 ريحا ةدش ىف بوثلا ىلع دوجسلا بسيسساب - ۴
 درر سو 6ه-- ر م ے ۸ 8

 ہک ىف اد ةوسنلأقلاَو ةناعلا ىلع نودحسا موقاا ناک: نسحلا لاقو

 ا ك و و 5 2 5 7 1

 لضفلا ن رب ا دح لاو كلما دع نب ماش ديل. ولا وبا ١ 5 ماو س "16
 نع ناطقلا بلاغ ی كح لاو

3 L2 
 5 هاند ماو ا شا 8 3 7 ٤

 ةهدش نم بوثلا فرط اندحأ مضيف الكم ینا مم ىلصن کک لاق كلام ن سا! نع هللا دع ر
 رحلا

 2 5 راتب 39 ا اے 0

E 
 [ ۱١١۸ 6645 : یف هلرط - ۴۸۰ ثيدملا]



 4 مره ثيدحلا

 درلا ىف ومف الإو « ثيدحلا ظفل ىلع ةظفاحملل رحلا ةدشب دييقتلا (رحلا ةدش ىف بوثلا ىلع دوجسلا باب ) هلق

 . هنايب ىقأيس اك ةءاحصلا ىأ ( موقلا ناك : نسحلا لاقو ) هلق . ةجاحلاب هديقي ال زاوج اب لئاقلا لب « كلذك
 « تحت نم ةانثم ءاي لدبت دقو « واولا حتفو ةلمبملا مضو نونلا نوكسو ماللاو فاقلا حتفب ( ةوسناقلاو ) ِهْلق
 هب رتسي نطبم ءاشغ : ثينأت ءاه اهدعب هذه نم نونلا فذحن دقو « ةاسنلق لاقيف نيسلا حتفتو افلأ لدبت دقو
 سلالم نم ىف : محلا ىو « ةيشاشلا ةماعلا احل لاقي ىتلا ىه : ماشه نبا لاقو « حيصفلا حرش ىف زازقلا هلاق سأرلا
 سأر هدنع املاک , رطملاو سمشلا نم رتستو مئاعلا امم ىطغت ىتاا ىه : ىركسعلا لاله وبأ لاقو « ةفورعم ا
 ناک ام مهنم دحاو لك نأ ناي بوسا ريض دارأ هنأكو « مهنم دحاو لك دب ىأ ( هادو ) هلو . سنربلا

 يلا ةياور ىف عقوو . هك ىف هادبو دجسي ناک ةلا- لك ىف نكل ءاعم ةوسنلقلاو ةماعلا ىلع دوجسلا نيب عمج
 ناسح نب ماشه نع قازرلا دبع هلصو رثالا اذهو . هندي لع و ىأ ,ردقم لعفب بوصام وهو « هك ىف هيديو «

 هت وسذلق ىلع مهنم لجرلا دجسيو « مهيايث ف مہدیأو نردجسي اوناك قلب هللا لوسر باععأ نا د نسحلا نع
 ش ماشه قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هاور اذكهو « هتمامعو

 (بوثلا فرط ) هلق . نويرصب هلك دانسالاو « دارفإلاب « ىنثدح ١» شک اللو , ( ناطقلا بلاغ انثدح ) هلق

 ان دجس » بلاغ نع نمحرلا دبع نب دلاخ قيرط نم هلو « ةالصلا ىف لمعلا باو.أ ىف فصال [ اذكو ] «هبوث طسب ملسملو
 لاعتسا زاوج ثيدحلا ىفو . ازاجم طيخلا ىلع قاطي دقو . طرخلا ريغ ىلع قلطي لصالا ىف بوماو « رجلا ءاقتا انب ايث ىلع
 ةرشابم نأ ىلإ ةراشإ هيف . ادر اذكو اهرح ءاقتال ضرألا نيبو ىلصملا نيب ةلوليلا ىف اهريغ اذكو بايثلا
 بوثلا ىلع دوجسلا ةزاجإ ىلع هب لدتساو . ةعاطتسالا مدمب بوثلا طسب قلع هلال لصألا وه دوجسلا دنع ضرألا
 ديأو . ىهتأ . لصفنملا بوثلا ىلع ىعفاشلا هلحو « روهمباو ةفينح وبأ لاق هب و : ىوونلا لاق « ىلصملاب لصتملا

 دجسو هعشو ٍدراذإَف هدب ىف ىصحلا اندحأ ذخأبف , ظفلب هجولا اذه نم ليعاممالا هاور امم لحلا اذه قبيلا
 لاهتحاب بقعتو . هيف مالا لوط عم ىصحلا ديربت ىلإ اوجاتحا امل هب لصتم ءىش ىلع دوجسلا زاج ولف : لاق « هيلع
 جاتحي : ديعلا قيقد نبا لاقو . هل هترتس ءاقب عم اهبلع دجسي ةلضف هب و ىف نكي مل ىصحلا دربي ناك ىذلا ن وكي نأ
 وهو ظفللا ثيح نم امإ ؛ هب لصتملا ىلع لاد ءهبوث ١ ظفل نأ امهدحأ : نيرمأ ىلإ زاوجلا ىلع هب لدتسا نم
 نأ ريدقت E مدنع بايثلا ةلق وهو ظفللا جراخ نم امإو . لسم ةياور ىف اك ىنعي طسبلاب دوجسلا بيقعت

 « ىلصملا ةكرع كرحتي ام نوكي نأ وهو ؛ عازنلا لحل الوانتم هنوك توبث ىلإ جاتحي  ىناثلا مالا وهو  كلذك نوكي
 رهاظلا نآل « امف عوشخلا ةاعارمو « ةالصلا ىف ليلقلا لمعلا زاوج هيفو . معأ هللاو . هيلع لديام ثيدحلا ف سيلو

 ثيداحألا رهاظو « تقولا لوأ ىف رهظا ميدقت هيفو . ضرالا ةرارح نم ضراعلا شبوشتلا ةلازال كلذ مهعينص نأ
 نأ اماف ةئس لاق نمو : لاكشإ الف ةصخر داربإلا لاق نف , هضراعي تيقاوملا ىف قأيس ا دارإلاب سالا ىف ةدراولا

 دق رحلا ةدش نإ : لاقي نأ امهبنم نسحأو . دارءإلاب ىآلاب خوسنم لوقي نأ امإو « ةصخر روكذملا ميدقتلا لوقي
 نوكتو : داربإلا دعب هرح رمتسي دق هنال ىصحلا ديرت ىلإ وأ بوثلا ىلع دوجسلا ىلإ جاتحيف داربالا عم دجوت
 ديعلا قيقد نبأ مث ىطرقلا عنا اذه ىلإ راشأ جسما ىف هيف ىلصي وأ دجسملا ىلإ هيف ىش لظدوجو دارإإلا ةدئاف
 نيخيشلا قافتال عوفرملا ليبق نم ءاذك ل مغت انك و ىنادهلا لوق نأ هيفو . نيثيدحلا ضراعت ىوعد نم لوأ وهو
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 ىف هنوكل ةغيصلا درجم ىلع ةدايز اذه ىف نإ لاقي دق نكل «نيفنصملا مظعمو لب امهيحيحص ىف ثيدحلا اذه حي رخت ىلع

 قيرطلا هذه نم اذوخأم هيف هرب رقت نوكسف همامأ نم ىرب اک هفلخ نم اف یر ناک دقو ؛ لب ىنلا فلخ ةالصلا

 « لعفن انك» ةغيص درحب نمال

 لاعتلا ىف ةالصلا صاب - ٤

 أس لاق ُئدزألا 5 نب ت ٌةَماسَم و / | لاق د 0 ا لح لاق سايا یا نب نب مد 52 ب — ۴۸۹

 من : لاق ؟ ديك ىف لإ هني ىلا ناك أ : كلام س س

 [ ٠۸۰۰ : ىف هفرط _ ۴۸١ ثيدحلا ]

 ةيطغت زاوج ةبعجج نم هلبق امل هتتسائمو . ةفورعم ىهو ؛ نعت عمج نوناا رسكب ( لاعنلا ىف ةالصلا باب ) هلق

 نم ىه مث « ةساجن امهيف نكي مل اذإ ام ىلع لوم وه : لاطب نبا لاق ( هيلعن ىف لصي ) هْرَق . دوجسلا ءاضعأ ضعب
 ناك ناو وهو « ةالصاا نم بولطملا ىنعملا ف لخدب ال كلذ نآل « تابحتسملا نم ال ديعلا قيقد نبا لاق اک صخرلا

 ةأعام تضراعت اذإو« ةيترلا هذه نع رصقت دق تاساجنلا اف اک ا ضرالا همسمالم نأ الإ ةئيزلا سلالم نم

 . حلاصملا بلج باب نم ىرخالاو « دسافملا عفد باب نم اهنآل ةيناثلا تمدق ةساجنلا ةلازإ ةاعا مو نيسحتلا ةحلصم

 نم کاج لاو دواد وبأ ىور دق : تاق . رظنلا اذه كرتيو هيلا عج ريف هب لمجتي مي ةقاحلاب ليلد 5 نأ الإ : لاق

 نم كلذ بابحتسا نوكيف « مہفافخ الو مهلاعن ىف ن نواديال مهناف دوهلا اوفلاخ د اعوفرم سوأ نب دادش ثيدح

 ادج فيعض ثيدح ةيآلا ف اهذخأب سالا ةئيزلا نم لاعنلا ىف ةالصلا نوك ىف درود. هرو ؟ذملا ةا اخل ا ىصق ةبج

 نأ فيديكس ا ةرره ىلأ ثيدح نم هريسفت ی هيودرم نباو لمأكلا ىف ىدع نبا هدروأ

 فافللا ىف ةالصلا بسم - ۵

 اعز
 © هدس انثدح لاق د او - ۷

 تال 3 0 2 2 ع
 مص ا ام ىنا 22 لاقف لكشف « لصف ماق هل لا نس 2 تيار

 : لاق ثراحلا نب اك نع تدع ميهاربإ تمم لاق يالا

 شا نم رج نم م ناك ر رح نال : م مج ن ت ناک ى راد لاق . ا 0 لمس

 سوأ نب دادش ثيدح ىلإ انه ةجرتلا هذه دارباب ةراشإلا دارأ هنأ لمتحم ( فانخلا ىف ةالصلا باب ) هَ

 ميهارب] نويفوك ن يعباتلا نم ةلالث دانسالا فو « ىعختلا وه ( مهاربإ ا یا ن نركز

 « هيلجر لسغ بج ول حسملا دعا امہ عزا ول i هيفخ ىف لص هنأ قرهاظع ليم ما 0 هو .هنع یوارلاو هخيشو

 مامه وه كلذ نع هل لئاسلا نأ شمعالا نع ثراحلا نب رفعج قير ط نم ا رطالو ٠ 0 لقتل اميلسغولو

 raa) ناکف مهارب ا لاق هلو . «موقلا نم لجر كلذ هلع باعذ » شعالا نع ةدئاز قيرط نم هلو . روك ذملا

 ناکف » هلع سل وب نب ىمإء قيرط نمو « ثيدحلا اذه مهسع ناكد شعاللا نع ةبواعم ىنأ قيرط نم ړلسم داز

 € ةد املا لور دلها ناك رب رج مالسإ نالو لسمو ( لسآ نم رخآ نم { هلو +4 ira د وعم ن نب هللا دبع باح
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 ىلع إب ىنلا حسم ىأ كلذ ناک امإ اولاق و ةصقلا هذه ىف ر رج نب ورمع نب ةعرز ىنأ قيرط نم ذواد الو
 نب ريس نب دم ةباور نم ىتاربطلا دنعو « ةدغاملا لوز دعب الإ تيلسأ ام : ربرج لاقف « ةدئاملا لوزن لبق  نيفخلا
 نب ريرج ياز لاق بشوح نا رېش قيرط نم ىذمرتلا یورو « عادولا ةجح ىف ناک كلذ نا » ريرج نع
 ىذمرلا لاق داملا دمر الإ تيلسأ ام : لاق ؟ اهدعب مأ ةدئاملا لبقأ هل تلقف د لأق « بايلا ثيدح وع ركذف هللا دبع
 ةبآ لوز لبق ناك نيفخلا ىلع متلي ىنلا حسم نأ لوأت نيفخلا ىلع حسملا ركن أ نم ضعب نال « رسفم ثيدح اذه
 بامصأ ناكف « ةدئاملا لوزا دعب حسم هآر هنأ هثيدح ىف رب رج ركذف « اغوسنم ن وكيف ةدئاملا ف تلا ءوضولا
 ىدحإ نأ نيققحلا ضم ركذو .٠ روكذملا ليوأتلا باععآ ىلع ادر هش نال ر رج ثيدح ea دوعسم نبا

 ف هثحابم رئابم تمدقت دقو < نيفخلا ىلع حملا ىلع ةلاد _ ضفخلا ةءارق ىهود ءوضولا ةنأ ف نيت ءارقلا

 ن ةريغملا نع قور سم نع سم نع شمالا نع ةءاسأ وأ انث دح لاق رصن نب قاحسإ اشو - ۸ 2 092 ٠ 4 ت 03 E ع

 « ىلصو هيفخ ىلع حسد يديم ّىنلا تاضو » لاق ةبمش

 . هريغ نويفرك هلك دائسالاو , هدد ىلإ بدل ¢ رصأ نب ميهادبإ نب قحإ وه ) رص 38 قحإ انثدح ( هلو

 له السم نأ ىف ینامركلا ثدرتو « قورسمو ىحضلا وبأ وهو لاسم هخيشو شمحإلا : نيعباتلا نم ةثالث اطر أ هيفو
 ةريغملا ثيدح دئاوف ىلع مالكلا مق دقو ؛« ىجضلا وأ ا ظافحلا مزج دف , روصق نيطبلا وأ ىحضلا وأ وه
 ش ءوضولا باتيك ىف امات فنصملا هدروأ ثسح

 ةوجسلا ري ملاذإ ساپ - ؟5
 م ال الحر یار ةقيدح نع لاو ىبأ نع لصاو نع ىدبم انربخا دمت نب تاصلا انربخا مهمه غ 5 مع ماع 7 0 و yT 0 2 سد.

 : و : لاق. IS هل لاق هن الص ىغق الف « هدوحس الو هعوك ر ت 9 28 0 5 2 1 ت ص

 لک دع ةنش
 [ ۸۰۸ ۰۷۹۱ : ىف ءافرط ہہ ۹ ثيدحلا ]

 اهدا ىلا ةمجرتلاو أبي ةفيذح ثددحو ةمجرتلا هذه ةاورلا 2آ Jie حقو اذك ( دوجسلا م اذإ باب ( هلو
 ىلمشسملا دنع حقي و ءلالا ىف ةالصلا باب « ليق ليصالا دنع اةءقوو « اةلعمو الوصوم اہف ةن نأ ثيدوحو ١

 سيل هنأ الولو 51 ةالصلا ص باوبأ

 ةراشإلا ةروعلا رتس با وال ىلو ألا ةمجرتلا ةبسانم لاقي نأ نكسم ناكل امم اهئيدحو ةمجرتلا ةداعإ فنصملا داع نم
 دوجسلا ىف ةافاجلا نأ ىلإ ةراشإلا ةيناثلا ةمجرتلا ةيسائمو . انكر كرت نك هنالص حص ال اطرش كرت نم نأ ىلإ
 للا دوجسلا باو فو انه نيتمجرتلا نيت اه ةداعإ ةلمجأ فقر , ةالصلل ةلطيم نوح الف ةروعلا رتس ماع مزاتسن ال

 مهظفحأ وهو كلذ نم لمتسملا ةياور ةمالس ليلدب خاسنلا ىلع ىدنع هيف

 وهو < هب قئاللا هناكم ىف أيس كلذ ع نال 8 باوسصلا وهو كلذ نم یش



 صصص وصبر بس سس رس ع تمم دج ل يالا ماج بح حت حس يا هي م م ا اج ار صم ياعسل.

or 

 دوحشسلا ف ىفاجيو ةيعبض قدك للا س ۷

 3 906 و وا و a سورو ١ سار ؟
 ن هللا دبع نع ص ره نبا نع رفعج نع معه ن ر 51 اند لح ريكس ې“ 03 رح س ۲

 ت OTT Ao FN A al | 32 0 E هع
 هيطبإ ضي و E یح هيلا نيب و ىبص !دإ نك 2 ىنلا نأ ةنيحح نب لاك

 وق ايو لح ودعا ديلا كو
 [ ۴۵۹٤ « ۸۰۷ : ىف ہافرط  عوم ثيدحلا ز

 ىرت اک لبق هيف لوقلا مدع )خا هيعبض ىدبي باب ) هلق

 ةعس ىلع ةعوفرملا ثيداحالا نم ةالصلا ضرف ءادتبا ركذ نم اهلبق امو ةروعلا رتس باوبأ تلمتشا ( ةماغ )

 ايفو امف اهنم رركملا « اثيدح نيعبرأو !ءحأ تراص نيتروكذملا نيتمجرتاا ٌيدح املا تفضأ ناف « اًديدح نيئالثو
 تراص ةيناثلا ةجرتا ىف قلعملا املا تفضأ نإو « اثيدح رشع ةعبرأ تاقلعملا نم اهيفو « اثيدح رشم ةسمخ مدقت

 عوك الا نب ةيلس ثيدح ىهو ةقاعم الإ هف تو الراو ) ةرركم قع دحأ وأ اهنم ةرشع « اثلدح رشع ةسمخ

 ةعبرالا هذه ىوس ابعيمج ىلع لسم هقفاو « ذخفلا ف شحج نباو دهرجو سابع نبا ثيداحأو : هک وشب ولو هرزب

 راثالا نم هيفو « بولا فرط ةفلاخم سالا ىف ةريره ىبأ نع ةمركع ثيدحو ةشئاعل مارق ىف سنأ ثيدح ىوسو

 لوصوم هناف « كسفنأ ىلع اوعسوف مكلع هللا عسو اذإ و رع رثأ الإ ةقلعم اهلك 'رثأ رشع دحأ ةفوقوملا

  - Aینا نع : دیه لاق . 0 ر : 07 )2 7 32 لضف چ 2

 س

 ص

 8 2 د ا 59 اوا 2 تال م ا 1 0 لاو ٠ 00 كالام ن نان

 « هتمذ ىف هللا اور الف «هلوسر مدو هلل ٤ذ هل ىذلا ا
 | ۴۹۳۴۹۲ : ین ہانرط . مول ثيدحلا ]

 فارطاب لبقتب . ةلبقلا لابةتسا لضف باب ز هلق ٠ بادآ نم اهعبتي امو ةلبقل' لابقتس' باونأ )
 ( هنيدح نم الوصو» دعب یاس © هتالص ةفص ىف ىنعب لل یہ محلا نعء) ىیدعاسلا ى عل (ديمح وأ هنأ . ةليقلا ر

 . ءاضعالا نم نكمام ی لايقتسالا ة 4 ورم نام: انه هر ا اواو la ص سور هلج 3 تاب طا دا راو

 هل وام 32 اه ج 4 اا ففخ و ةلمهلا یکن هايس نب لوم ہم و ¢ ةلمبملا | K7 * ودح وما: 1 سابع نب ورع (liu ) هلق

 الفا ق تاو هن :امأ ىأ ( هن اهذ) هلق . فرع NS ا رمل ضو ؛ هفرص كرت زوج و

 RS اذإ ترفخأ لاو ؛ ارردغت ال ىأ < يعاب أ نم م ذل أي ر

 قامسلا ةلالدل فدحو « هلوسر الو ىأ ( هتمذ ن هللا اور الف ) هەڵ . هتيامح ک٣ ی ارال ترفخأ ىف

 ۰ اذه ريغ عضو هلو go اص كر 35 لاق ىلإ بهذ نعمه هم ووقع ذخأ د دقو : فوذا روكذملا مازاتاسال وأ : هيلع

 نم أوكل ةا ق ؟ لخآ 3 وف الإو هاهنا هي تلل عا لآ ع نا 1 : ةليق"ا نأش ميظعت كين 0



 ¥4 م۹۳ - ٣۹۲ ثيدحلا

 هنم ربظي مل ام هلهأ ماكحأ هيلع تيرجأ نيدلا راعش ربظأ نف « رهاظلا ىلع ةلوح سانلا رومأ نأ هيفو . ابطورش -

 كلذ فالخ
 8 5 3 ےک 2

 هللا لوسر لاق : لاق كالام ن نا نع لي وطلا ديحأ نع كرابلا "نا ان دح لاق مَ اشو - ۹

 «انتابق اولّقتساو : انتالص اوأصو ءاهولاق اذإف ء لا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لير نأ تنزع > هن
 1 2 ا 0 0 ه م م ت ر
 ا ىلع مهب امج و « امقح الإ ملاومأو مامد انيلع تمرح دقف « انتحيب د اوج ذو

 نب ےن لاو یراخبلا نع رک اش نب داح ةباور ف عقوو 5 يعازخلا دامح نا وه ( ميعن انثدح ) هلو

 ‹ جرختسملا ىف معن وبأ مزج كلذبو <« معن رکذ ريغب « كرايملا نبأ لاق » ليصالاو ةعرك ةياود ىفو ,داح

 نبا نع امهريغو بوقعي نب ديعسو ىسوم نب دا هعبات و ؛ یطقرادلا ناس ىف الوصوم معن قيرط نم انل عقو دقو
 ديرتو دملا تأرق لوقت اک ةدارم ىهو ةلاسرلا ركذي ملو اياع رصتقا ( هللا الإ هلإ ال اولوةي ىح ) هلق . كرابملا

 جات باتكلا لهأ نم دحوملاكراص هب رقأ اذاف ددحوتلا دحج نم قح ىف درو ثيدحلا لوأ ليقو  اباك ةروسلا

 ةيعرشلا ةالصلاو لا انتالص اواصو » لاقف اهيلع ةروكذملا لاعفاألا فطع اذهلف « لوسرلا هب ءاج ام ناميإلا ىلإ
 نإو باتكلا لهأ نم ديحوتلاب رقي نم نأ لاعفألا نم ركذ ام ىلع راصتقالا ةمكحو « ةلاسرلاب ةداهشلل ةنمضتم
 نم مهنمو « هللا ريغل بذي نم منهو « انتلبق نولبقتسي الو انتالص لثم نواصي ال مهنكل اوحنذو اوليقتساو اواض
 نكمي هلك أو هتالم ىف ءرألا لاح ىلع عالطالاو « انتحيبذ لكأو , ىرخالا ةياورلا ىف لاق اذملو « انتحيبذ لك ايال

 ّقهزأ مو ٠ ءارلا مضو هلوأ حتفب ( تمرح دقق ) هلو ٠ نيدلا رومأ نم كلذ ريغ فالخب « موي لوأ ىف ةعرسب

 ناعإلا باتك نم < ةالصلا اوماتأو اوبات ناف باب » ىف هثحابم رئاس تمدقت دقو « ديدشتلاب تاياورلا نم ءىش

 هالو ینا نع نأ ا5 دح ليم" انثدح ع انّربخأ ميرم ىبأ نبا لاق س ۴

 كلام نب نأ هايس ب نوميم لأس لاق دي انقدح لاق ثراحلا نب دلاخ انن دح هللا دبع نب علم لاقو

 ءانتالص ىلصو ءانتكبق لبقتساو ؛ هلا الإ 4إ ال نأ فيش نم : لاقف ؟ هلامَو ديعلا مد مرعب ام ةزحح ابأ اي : لاق

 سأل ىلع ام هياعو سأل ام هل : رسا وهف ءانتحیپ ذ لکا

 ةعباتمل هايس نب نوميم ةباور ةب وقت دانسالا اذه داريإ ةدئافو « ىيدلا نبا وه ( هللادبع نب ىلع لاقو ) هل

 , اذه نعو اذه لبق ءىث نع لأس هنأك « فوذحم ءیش ىلع فوطعم وه ديدشتلاب ( مارح امو ) هلو . هل ديمح
 خرصتلا ءاسنأ نوميم لأس و ديمح لوق ىف نكي ملاملو « ةعركو ليصالا ةياور نم تطقسو ةيفانئتسا واولاو
 هحيرصتل و « هسلد هنأ نظب الثا مهثدح اسنأ نأب ديح حيرصت اهيف ىلا بويأ نب ىح قيرطب هبقع كلذ رضح هنوكب
 نبالو رصن نب دمحم ناعإلا ىف ةلوصوم بويأ نب ىح قيرط انيور دقو . ةكح ىرخالل ناك نإو « عفرلاب ايا
 ثيدح ثيدحلا : لاقف ةروكذلا ديح قيرط ىليعامسالا ءلعأو . روكذملا م نأ نبأ قيرط نم امهريغو هدنم

 لاق ء اسنأ تلأس : لاق نوميم نع ديمح نع ذاعم نب ذاعم ةياورب كلذ ىلع لدتساو « هنم هعمس امب] ديمحو ‹ نوميم

 ىرالا جف 4# 9 جدع دم



ا

 

 ايف ريخلا ركذ نيمماشاأو نيب رصملا ةداع نآل : لاق  ثيدحتل اب حيرصتلا ىف ىنعي هن جت ال بو أ نإ ىحب ثيدحو |

تق ولو « دودرم ليلعتلا اذه : تلق . هنوور
رص ولو الصأ سلدم ةياورب قثوي مل بابلا اذه ع

 لمعلاو « عامسلاب ح

س م سنأ نم هعمل نأ عئام ال هنال سنأ نم هعمسي ' اديمح نأ ىلع اف ليلد ال ذاعم ةياورو . هفالخ ىلع
 تلم

 لجال سنأ نع هب ثدحت ةرات ديمح ناكمف هطيضإ اقيقح ناكف كلذ نع لئاسلا ناكهنأب هبلعل - نوميم نم هيف

 اذكو « تباث هيف ىتبثو سن ینثادح » لوقي اذهب ديح ةداع ترج دقو « هف هتبث هنوكل نود و الا

 دنه ريغل عقو

 لبق برغل ىف الو قرشلا یف سیل ؛ يقترشلو مالا لهأو ةنيدلا لهأ تلق بسيسسإب - ٣۹

 « اوبر وأ اوفر نكلا و « لون وأ طئاغب ةلبقلا اولي تست ال » الك ئنلا لوقا
57 6 

 توا یا نع ديزي نب ءاطع نع یره 8 لاق ا الح لاق هللا دبع س لع اشو — £

 «او رغ وأ اوف نکلاو « اهو رب دسك الو ةلبقلا اوايقتسا الف ظئافلا 0 أ اذإ » لاق ملتي ىبلا نأ ئراصنألا

 ىلاعت هللا رففتساو ف رحشتف « ةلبزلا لبق تين ضيحا رم انْذَجَوف ماكا انمدقف : َبوُبأ وبأ لاق

 هلثم . ٠ را ىلا نع بويا ابأ تمت : لاق ءاطع نع یرهزلا نعو

 نوكيف قرشملا فاق مض رثك آلا ةياور نأ ضايع لقن ( قرشملاو ماشلا نهأو ةئيدملا لهأ ةلبق باب ) هلق

 لماحلا نأب مضلا ةءاور ىليهسلا هجوو « ضفخلاب انتياور ىف ىذلاو « فوذع ر دقت ىلإ جاتح و « باب ىلع افوطعم

 نايب دارملا نأب ديشر نبا باجأو . قفاوم هناف ماشلا فالخم . ةنيدملا مخ افل انع ةلبقلا ف قرشملا كح نوك كلذ ىلع

 ةلمج هذه ( ةلبق برغملا ىف الو قرشملا ف سيل ) هلق . تفلتخا مأ دالبلا تقفاوت ءاوس وه ثيح نم ةلبقلا کح

 وه امو ؛ همومع ىلع ءاوبرغ وأ أوةرشد هلوق ىف مالا لمح هنال كاذ ىف عزون دقو« فنصملا هقفت نم ةفن أتم

 لبقتسي مل برغملا وأ قرشأا لبقتسا اذإ نم مهتمس لدم ىلع ناكنم مهب قحليو . ةنيدملا لهأ مهو نيبطاخلا, صوصخم

 ىراخبلا ىلع هلثم نخ ال لوةعم اذهو « هسكع كلذكو برغملا ةرج ىف هتلبقف قرشملا ىف ناكنم امأ ءاه ريدتسي ملو ةلبقلا

 وه اذه لعل و « ماشلاو ةنيدملا لهآل ىأ « ةلبق برغملا فالو قرشملا ىف سيل : هدارم نوكي نأب همالك ليوأت نيعتبف

 « قرشملا ركذب ءافتتكا ضرألا برغم ىراخبلا رك ذي مل :لاطب نبا لاتو . ركذلاب ماشلاو ةنيدملا هصيصخت ىف رسلا

 . ىهتا . ةليلق سمشلا برغم ةبج ىف مالسالا دالب نالو «ةرومعملا ضرألا رثكأ قرشملا نالو « ةكرتشم ةلعلا ذإ

 ثيدحتب حرص ةر : ني م ايلع هب ثدح نايفس نأ دارملاو ءروكذملا دانسإلاب ىنعي ( ىرهزلا نعو ) هلو

 ةياورلا نأ مهضعب ىعداو . عامسلاب ءاطع حرصتبو ىرهزلا نع ةنعنعلاب ىلأ ةرمو « ءاطع ةئعنع هيفو هل ىرهزلا

 یناثلا ینو « كلَ ىنلا نأ بوبأ ىلأ نع لوألا ىف لاق : ىنامركلا لاو < هتررق ام ىلع كلذك سيل و <« ةقلعم ةيناثلا

 نكل نأ. نم ىوقأ ةئعتملاو ةنعتملا قم ىزتأ عامساا نال ىوقأ ىناثلا ناكف « لَم ىنلا نع بوبأ ايأ تعم

 « رظن « نع » ىلإ ةيسنلاب « نأ و فعض هاوعد فو ‹ ىبتنا « ئهلا نور لال اعيش ىلا ج نعش ف

 مو هتموظنم هحرش ىف انخيش نيب دقو « ةبيش نب بوقءيو دحأ نع حالصلا نبا لقن كلذ ىف دلق هنأكف



 ۹ مود موو ثيدحلا
 « ىوارلا اهكردأ ام ةصق املا فاضأ اذ ا ناب نشل نم تب ها الإ «دحاو امہکح نأو كلذ ىف حالصلا نبا
 نب قم] دنسم ىف اهانيور دقو « نكس هلبقام لع هلمخ الإ و رهاظلا بسحب وبف اقلعم ىناثلا دنسلا نوكب همزج امأو
 تمدقت دقو . لعأ هللاو . الصأ هيف فعض الف اذه ىلعف « ءاوس اهقايس لثم ركذف . . نايفس انئدح : لاق هيوهار
 ٠ ةراهطلا باتك لئاوأ ىف نآملا دئاوف

 [ةرقبا 1١5 ] ( لمم مارا ماقم نيب اوذ او )ل ىلامت لا لوق سیصاپ - ۰
 فاط لجَر نع 2 نا انلأس : لاق رانيد 0 ورع انب دح لاق ن ان دح لاق ئديجلا اسم — 0

 ىلصو امبَس تببلاب فاطف لكي ئا مردف : لاق ؟ ةأرما ىنأيأ ٍةورلو اصلا نيب لطي مو ةَرمعلل رتيبلا
 ا ا یلوسر ىف کل ناکد قو « ولا اصلا نيب فاطو نيتك ماقلا ٌفلخ
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 ةوركأو افصلا نيب فوطب ىتح اهنيَرعْي ال : لاقف هللا دبع نب راج اناس س ۹
[WAE 2 NEV e YY: ىف هفارطأ مدد ثيدحلا [ 

 سالا ىلع ءاخلا ركب ءاوذختاو » انئياور ىف عقو ( ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاو : ىلاعت هلوق باب ) هلۆق
 زاوج ىلع عامجإلا دقعنا نكل « بوجولا ىلع لاد سالاو « ربخلا ىلع حتفلاب ىرخالاو « نيتءارقلا ىدحإ ىمو
 رثأ هيف ىذلا رجحلا ميهاربا ماقمي دارملا نأ ىلع ءانب اذهو « صيصختلا مدع ىلع لدف ةبعكلا تابج عيمج ىلإ ةالصلا
 ملم دنع هليلد تبث دقو « حصأ لوألاو هلك مرحلا ميهاربإ ما دارملا : دهاجم لاقو ء نآلا ىلإ دوجوم وهو هيمدق
 متي هبو « هريغو ىرصبلا نسحلا هلاق ةلبق ىأ ( لصم ) هلق . اضيأ فنصملا دنع ىتأيسو « رباج ثيدح نم
 حج رتيو « هدنع لب هيف ىلصيال هن ال ةالصلا ناكم ىلع هلمح حصي الو « هدنع ىعدي ىعدم ىأ : دهاجم لاقو . لالدتسالا
 ء ةبمكلا لخاد مب هتالصب اضيأ صيصختلا مدع ىلع فنصملا لدتساو ؛ ىعرشلا ىنعملا ىلع راج هنأب نسحلا لوق
 لالي نع رع نبا ثيدح داريإ ىف رسلا وه اذهو « هل.ةتسم ريغ ذئنيح ناك هلال كانه تح امل ماقملا لابقتسا نيعت ولف
 وركب أو مل ىنلا دبع ىف ناك ماقما نأ ةحصحص دين اسأب « ةكم رابخأ ه ىف قرزألا ىور دقو « بابلا اذه ىف
 راتسأ ىلإ طب رف هب قأف « کم لفساب دجو تح هلمتحاف رع ةفالخ ىف ليس ءاج ىتح ؛ نآلا هيف وه ىذلا عضوملا ىف
 هلق . نآلا ىلإ مث رقتساف هلو> ىنبو هلا هداعأف لوألا هعضوم ققحت ىح هرمأ ىف تيثتساف رمع مدقق ىح ةبعكلا
 «ةرمعلل د هلوق نم ماللا فذحي « ةرمعأ تيبلاب فاط » ىوجلاو ىلمتسمللو « رثكالل اذك ( ةرمعلل تيبلاب فاط )
 نه رو عاملا هل زوجي ىتح همارحإ نم لح له ىأ ( هتأرما ىتأيأ ) هلق . مالكلا حصيل اهريدقت نم دب الو
 ىلإ ةراشإلاب رمع نبا مهباجأو « مارحإلا ىف تامرحلا مظعأ هلال ركذلاب ةأرملا نايتإ صخو ؟ مارحالا تامرحم
 ‹ ىبهنلا حرص راج معاجأو «ککسانم ىنع اوذخ د قب هلوقل , كسانملا سأ ىف امسال قلي ىنلا عابتا بوجو
 ىف كلذ طسب قأيسو « ىسلا لبقو فاوطلا دعب للحتلا رمتعملل زاجأف سابع نبا هيف فلاخو « ءابقفلا رثكأ هيلعو
 « نيتعكر ماقملا فلخ يىلصو ه هلوق ثيدحلا اذه نم ةجرتلل بساملاو . ىلاعت هللا ءاش نإ جحلا باتک نم هعضوم



 م٠٠
 ةالصلا باك مب

 كلذ بوجو ىلإ ةعاج بهذ دقو « فاوطلا ىتعكر كلذ صيصخ ىلع ءاوذختاو » هلوق ىف مالا لمحت رعشي دقو

 ىلاعت هللا ءاش نإ جحلا ىف هناكم ىف ىتأيس اک ماقملا فلخ

 لآ » لاق ًادماجي "تعمم لاق تناملع نبا ىنعإ - فيس نع ع امدح لاق 0 وب

 دجأو « ج رخ دق م ئبلاو ”تابقأف : رع نا لاقف . ةبمكلا اخد و هللا ل وسر اذه هل ليقف رع ا

 | ن نیتمکر ؛ مخ : لاق ؟ ةبمكسلا ىف كو بلا لسا : اقف الالب تالاف نيب ابلا نيب اماق الالب

 « نيتمكَر ةبعكلا هجر ىف ل جرخ م ؛ تاخد اذإ ورا 7 نيتللا
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 هربخأ ىنلا مسا ىلع فقأ ل( رع نبا قتآ ) هو . كملا نايلس ىبأ نبا وأ نايلس نبا وه ( فيس نع ) هو
 ىضاملا نع لدع هنأكو « تدجوو لوقي نأ قايسلا بسانملا ناكو ( تابقأف ) هلوق دعب ( دجأو ) هلق . كلذب

 هلحو نيعارصملا ىأ ( نيب ابلا نيب امئات ( هلو . اهدهاشب بطاخلا نأك ىح ةروصلا كلت اراضحتسا عراضملا ىلإ

 « ناك ام رابتعاب ةبعكلا تنب نيح شي رق هحتفت مل ىذلا ىناثلا بابلاب دارأ : لاقو ةينثتلا ةقيقح ىلع از وجت ىتامركلا

 « ةبعكلا طسو ىفالالب دجو ربع نبا نوكي نأ هنم مزلي اذهو « ريبزلا نبا هحتف نأ دعب كلذب ىوارلا رابخإ ناك وأ

 یلص ىأ ( نيتمكر معن لاق ) هلو ٠ حضوأ ىو ةلمهم نيسو نونب « سانلا نيب و ىوملا ةباور ىفو . دعب هبفو

 لاق هنأ هنع هريغو عفان قيرط نم سع نبا نع روبغملا نرأ عم اذه هريغو ليعامسالا لکشنسا دقو . نيتمكر

 « ةيكلاب هريخي ملو ؛ ةبعكلا ىف فقوملا نييعت ىهو ةيفيكلاب هرخأ هنأ ىلع لدف لاق « لص ؟هلأسأ نأ تيسنو

 نيتمكر ةياورلا هذه ىف هلوق ىف دمتعا رمع نبا نأ لمتحي : لاقي نأ كلذ نع باوجلاو . اهنع هلأسي نأ وه ىسنو

 « نيتمكر نم لقأب راهلا ىف لفنت مقلب ىنلا نأ لقني لو ىلص هنأ هل تيثأ الالب نأ كلذو « هل ققحتملا ردقلا ىلع
 رمع نبأ مالك نم « نيتعكر » هلوقف اذه لمف . هتداع نم ءارقتسالاب فرع امل اممعوقو اققحتم ناتمكرلا تناكف

 ىف ةبش نب رمع هجرخأ ام وهو « نيثيدحلا نيب رخآ اعمج هئم دافتسيو اذه ديؤي ام تدجو دقو . لالب مالك نمال

 : تاقف لالب ىنلبقتساف ر ثيدحلا اذه ىف رمع نبا نع عفان نع داور ىنأ نب زيزعلا دبع قيرط نم « ةكم باتك و

 نأ تيسن » هلوق لمحيف اذه لمف « ىلعسولاو ةبابسلاب نيتعكر ىلص ىأ هديب راشاف ؟ انه قلم هللا لوسر عصام

 هلوق امأو . هقطنب ال هتراشاب نيتمكرلا ةالص هنم دافتسا امو : اظفل هبحي لر اظفل هلأي مل هنأ ىلع , ىلص ؟هلأسأ

 امأو . ال وأ نيتمكر ىلع داز له ققحتي مل هنأ هدارم نأ ىلع لء>يف «ىلص ؟ هلأسأ نأ تيسنو د ىرخألا ةءاورلا ىف

 نه رظن هيفف « هلأسف ىرخأ ةرم هبقل مث الالب لأسي نأ یس رمع نبا نأب نيثب دحلا نيب عمجم : نيرخأتملا ضعب لوق

 لاؤسلا ىف ىتأ هنآل « ددعتت مل  ةيعكلا ىف هتالص نع رمع نبا لاؤس ىهو  ةصقاا نأ ربظي ىذلا نأ امهدحأ : نيوجو

 « الالب تا ف تردبف ىرخالا ىف لاقو ءالالب تلأسف لآ مث تلبقأف هذه ىف لاقف « اعم نيتي اورلا ىف ةبقعملا ءافلاب

 هالوم عفان وه « تيسنو ه رمع نبا لوق ىوار نأ امنا . دحاو تقو ىف !دحاو ناك كلذ نع لاؤسلا نأ ىلع لدف

 هللاو . الصأ ركذلا ةباكحل ضرعتي الو ناسسنلا ةءاكحب لع رب نأ توما تقول اهل ةتدقألاه لوط عم دعبيو

 هلأسأ نأ تيسن » لاق دق رمع نبا نال ناطقلا ديم نب يج نم طلغ , نيتعكر » هلوق نأ ضايع هلقنام امأو . لع



 ۵۰١ ۳۹۸ موب ثيدحلا

 رکذ هناف ء طلاغلا وه طلغملاو ءدودرم مالك وبف . دعب نيتعكرلا ركذ نم هيلع مولا لخد امنو : لاق « یلص ک

 ميم وبأ هعبات دقف « طلغي ىتح كلذب ديعس نب ىحي درفنب لو ؛ عضوم ىلإ عضوم نم مه. لف دعبو لبق نيتمكرلا
 دحأ دنع ريم نب هللا دبعو « ليعامسالا دنع ىلع نب رمعو < هم زخ نيا دنع مصاع وأو ‹ ىناسنلاو ىراخبلا دنع

 نع دهاجم هب درفني مو « دمحأ دنع دهاجي نع فيصخ هلع هعبات دةف اضيأ فيس هب درفني لو « فيس نع مهلك

 ثيدح نمو « راصتخاب اضيأ دمحأ دنع رانيد نب ورمعو « ىئامنلاو دحأ دنع ةكيلم ىلأ نبا هيلع هعبات دقف رمع نبا

 نحرلا دبع ثيدح نمو « رازبلا دذع ةريره ىلأ ثيدح نمو ‹ یوق دانساب ىلاريطلاو دمحأ دنع ةحلط ىنأ نب نامثع

 دائساب ىا ربطلا هج رخأ « ىطسولا ةيراسلا دنع نيتعكر لص : !ولاةذ هعم ناك نم تل أس جرخ الف ١ لاق ناوفص نبا

 بجعل اف « دمج دانسأب قازيطلا هجرخأ « نيدومعلا دنع نيتعكر ىلص دقل »ر لا ناثع نب ةبيش ثيدح نمو ؛ حيت

 تكس ولو « لع ريغب لاقف نيثيدحلا نيب عملا هجو هيلع نخ نم لوقب ظفحلا لاج نم لبج طيلغت ىلع مادقإلا نم
 ماقم هنأ ةمجرتلا نم رهاظلا : ىلامركلا لاق « ةبعكلا باب هج'وم ىأ ( ةبعكلا هجو ىف ) هلق . قفوملا هللاو . سل

 ثيدحلا ةبسانم اضيأ انمدقو « كلذب للعلا لهأ نع لوقثملا فالخ هنأ انمدق : تلق  بابلا دنع ناك هنأ ىأ - مهادإ

 هريغو ىلارطلا هاور (ک سابع نبا نع لقن و ‹ بجاو ريغ ماقملا لابقتسا نأ ىهو « ةيثيحلا هذه ريغ نم ةجرتلل

 ثيدح داريا ىف اضيأ رسلا وه اذهو « هفلخ اهنم اًئيش كرت دةف امف لص نم : ةبعكلا ىف لصأ نأ بحأ ام : لاق هنأ

 ٠ بابلا اذه ىف سابع نبأ

 نبا تمس لاق ءاظع نع مرج نبا انربخأ یتازرا دبع انتادح لاق رصق نہ قاحسإ انشري ۹۸ ٠

 ىف نيتك کر جرخ اف . هنم چرخ یتح لب لو ابك هيحاو: ىف اعد تیبا يل خونلا لد ام » لاق سابع

 « ةلبقلا ذه : لاقو ةبعكلا لبق
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 معن وبأو ليعامسالا مزج كلذيو . اهيلع تفقو ىلا تاياورلا عيمج ىف ابوسنم عقو اذك (رصن نب قمحا) هل
 « بودنم ريغ قحإ نع هجرخأ ىراخبلا نأ هل فارطالا ىفقرطلا سارعلا وأ ركذو « مريدغو دوعسم نباو

 رصف نب قحسإ خيش قازرلا دبع نع هيوهار نب قحسإ قيرط نم امهيجرختسم ىف معن وبأو ىليعامسإلا هجرخأو
 نبا نع ركب نب دمت قيرط نم ملم هاور كل ذكو « ديز نب ةماسأ نع سابع نبا ةياور نم هلع اذه هدانساب هيف

 ةيفانلا ةياورلا هذه نيبو ةبعكلا ىف م هتالصل ةئبثملا لالب ةياور نيب قيفوتلا هجو ىتأيسو « حجرألا وهو جرج
 كإبقتسا ام وأ ابل اقم ىأ نكست دقو ةدحوملاو فاقلا مضإ (ةبعكلا لبق ىف) هلق . ىلاعت هللا اش نإ جحلا باتكىف

 كلذب دارملا ليق ؛ةبعكلا ىلإ ةراشالا ( ةلبقلا هذه) ىل .ةفل اسلا رمع نبا ةءاورل قفاوم !ذهو « اهببجو وهو اهم

 فالخ امزج هنيع ةبجاوم بوجو تيبلا دهاش نم كح نأ دارملا ليقو « سدقملا تيب نع لاقتنالا كح ريرقت
 لب ةيعكلا لوح ىذلا دجسملا الو ةكم الو هلك مرحلا وه سيل هلابةتسأب مترمأ ىذلا نأ دارملا ليقو « بئاغلا

 نب هللا دبع ثيدح نم رازبلا هاور ام هديؤيو . مامالا فقوم اذه ىأ ةبعكلا هجو ىلا ةراشالا وأ « اهسفن ةيعكلا

 ةلبق بابلا نإ « سانلا امأ : لوقي وهو ةبمكللا باب ىلإ لصي لب هللا لوسر تير » لاق ىمعتلا ىشبح



 ةالصلا باتك- ۸ د

 لعأ هللآو . هتاهج عيمج نم تيبلا لابقتسا زاوج ىلع عامجإلا مايقل بدنلا ىلع لو# وهو () « تبا

 بكر ةلبفلا لبقتسا » لكم عونلا لاق : َةريِرُ وبأ لاقو . ناك ثيح ةلبفلا وحن هّجوتلا ساپ ١

 نم فرط اذه ( ةريره وبأ لاقو ) هلق . رباج ثيدسح وهو بابلا ىف ىناثلا ثيدسحلا ىف كلذ نيبتي اك ةضيرفلا

 ناذئتسالا باتك ىف ظفللا اذ فنصملا هفاس دقو « هتالص ءىسملا ةصق ىف هثيدح

 هللا ىذر بزاع نب ءارتلا نع ”قاحسإ ىبأ نع ”ليئارسإ اّنادح لاق هاجر "نب ا — ۹

 هَل لوتس ناکو « اش - رع E تيب رحت لص هلي لا ”لوسر ناک » لاق امهنع

 « ةبعكسلا وحن ةجوتف ( هامسلا ىف كجو 26 ىَر دق نا ا ةبمكللا لاح وب نأ بح الك

 ىدهي «برذلاو قرشا لل لف _ ؟ اهيلعاوناك یتا م نع ارا لع وبلا“ مو - سانلا نم هابفّلا لاقو

 ىف راصنألا نم موق ََس رب لعب ع6 لجد يي ئا عم ىلصف كد ىلإ هاشي نم

 فّرحتف . ةبمكلا وحن هجو هن أو ؛ هلل ا لا ا ود لاق سدقأا ر كل وح ر ا

 « ةمكلا ون اوهجوَت ىتح موق
 احرصم قحسإ ىبأ نع هاور نم نايب ناعإلا باتك ن م « ناعيإلا نم ةالصلا باب » ىف مدقت ( ءاربلا نع) هلق

 قيرط نم هريغو ىربطلا هجرخأ اف كلذ نايب ءاج ( ةبعكلا ىلإ هجوب نأ بح ناكو ) هلق ٠ هل ءاربلا ثيدحتب
 سدقملا تيب نولبقتسي - اهلهأ رثك أ دوهلاو - ةنيدملا ىلإ يب ىنلا رجاه امل: ل

 نأ بح لي هللا لوسر ناكو « ارهش ركع هب ايل كاز دولا تج رف نقلا كنب لبقتسي نأ هللا هرمأ

 لوحتي نأ بح ناك ام : لاق دهاجم قيرط نمو . تلف « ءاهسلا ىلإ رظنيو وعدب ناكف « ميهاربإ ةلبق لبقتسي
 تيب لابقتسا نأ اذه سايع نبا ثيدح رهاظو . تلزنف < انتلبق حبتيو د انفلاخ : اولاق دوهيلا نال ةبعكلا ىلإ

 لصي لَو ىلا ناک د سابع نبا نع رخأ هجو نم دمح اعا نكلا يدنا لإ ةرجهلا دعب عقو ام ] سدقملا

 ةالصلا ىلع رمتسي نأ رجاه ام مقلط رمأ نوكي نأب نكم اههنيب عمجاو « هيدي نيب ةبعك-لاو سدقملا تيب وحن هك
 فرص مث « ةبعكلا ىلإ ىلص ام لوأ يقلب ىنلا ىلص : لاق جرج نبا قيرط نم ٠١2 ىناربطلا جرخأو « سدقأ ا تيبل

 هللا هبجو مث « ارهش رشع ةتس ةنيدملا هم ودق دعب هيلا لصف رجاه مث « ججح ثالث لصف ةكع وهو سدقملا تيب ىلإ

 دقو . داهتجاب 0 لوألا سابع نبا ثيدح ىف هلوقف ةبعكلا ىلإ

 فلأتي سدقملا تيب ىلإ ىلص عقب هنأ ةيلاعلا ىلأ نعو « فيعض وهو مسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع ىربطلا هجرخأ

 ةالصلا باب » ىف مدقت دق ةنيدملاب نأ یا توک و فيقوتب نوكي نأ ني ال اذهو « باكا لهأ

  : yT,هاربأ ةلق »ةخن ىف «

 ) )۲ىربطلا » ضايرلا ةطوطخ ىف «



 ثيدحلا ٤۰۱ ۳۹٩ ش ۳

 ىأ ميلا حتفب فب (هجوي ) هلق ٠ مايأو ارش رشع ةتس اهنأو ةروكذملا ةدملا ريرحت ناعإلا باك ىف « ناعإإلا نم

 « لجر » امهريغ ةياور ىفو « ىوجلاو لمتسملا ةياور ىف اذك ( لاجر متلي ىنلا عم ىلصف ) هلق ٠ هجوتلاب رمؤي

 د هلوق ىف فوذحم ريدقت ىلإ قا ذوو جاسر رش ان داع سما ا دقو ‹ روبشملاوهو

 رصعلا ةالص ىف » ىنييمشكللو ( سدقملا تيب وحن رصعلا ةالص ىف) هلق . لاجرلا كئلوأ ضعب ىأ « جرخ

Eتيلص » ملسأ تنب ةليوث قبرط نم متاح ىبأ نبا ريسفت ىف عقوو . دارملاب حاصفإ هيفو « سدقملا  
 ان ربخم نم ان ءاج مث - نيكو آے نا دس انيلصف ايليا دجسم انليقتساف ةثراح ىنب دجسم یف - تلا ىا تب

 , دجسملا ىف اذكو « اهدنع ةلبقلا تلوم ىا ةالصلا ىف ةياورلا تفلتخاو . « مارحلا تيبلا لبقتس 0

 هدج.سم ىف روظلا نم نيتعكر ىلص هنإ لاقي : لاق تاقيطلا ىف دعس نب دم ركذو « رهظلا اهنأ اذه ءاربلا 50

 نب رشب مأ لِ ىنلا راز لاقيو . نوبلسملا هعم رادو هيلا رادتساف « مارملا دجسملا ىلإ هجوتي نأ سمأ مث « نيبلسملاب

 رادتساف رمأ مث « نیتمکر هبامصاب لطب هنا لوسر ىلصف ربظلا تناحو اماعط هل تعنصف ةملس ىنب ىف رورعم نب ءاربلا

 نبا جرخأو . اندنع تيثأ اذه : ىدقاولا لاق دعس نبا لاق « « نيتلبقلا دجسم » ىمسف بازيملا لبقتساو ةبعكلا ىلإ

 « ةلبقلا تفرص نيح .ىثعلا الص ىدحا ىف متلي ىنلا عم انك د لاق ةبيور نب ةرامع نع فيعض دنسب دواد ىن

 وهو سدقملا تيب نع ملي هللا لوسر 0 نسا تخ اوم رازبلا جرخأو « « نيتعكر ىف هعم اردو رادف

 ىأ ( لاقف) هِلِق ٠ فض امهنم لك فو « سنأ نع رخآ هجو نم هو ىقاربطللو «  ةبعكلا ىلإ هبجوب ربظلا ىلصي

 ء ىنعملاب همالك لقن ىوارلا نوكي نأ لمتحيو « ديرجتلا ليبس ىلع وهو « هسفن كلذب ىنعي ( دهشي وه ) لجرلا
 ش كانه هثحابم تمدقت دقو « دبشأ م ظفلب نامإلا ىف ةمدقتللا ةياورلا هديؤيو

 لاق رباج نع نءحرلا دبع نب لمت ن نع ريثك ىلأ "نب یجب ان ل علا اشو - ۰

 « ةلبقلا لبقتساف لر ةضير هلا دارأ اذاف . "تيجو ثیح هتلحار لک لصي كم هللا لوسر ناک»

[Ee CAA cE: a ثيدخأ ٤٠١ [ 

 وهو « هللا دبع ىنأ نبا ١ ليصالا داز ( ماشه انثدح لاق ) « ميهاربإ نبا » ىليصالا داز ( لسم انتدح ) هلق

 ٠ ثيدحلا اذه ريغ رباج نع حيحصلا ىف هل سيل و « ىندملا یرماملا ناب وث نبا ىأ ( نمحرلا دبع نب دمع نع ) ىتاوتسدلا

 ىنيمشكلا داز ( تہجوت ثيح) هلق ٠ ًائيش راج نع ىراخبلا هل جرخم ملو لفون نب نحرلا دبع نب دم هنقبط فو
 0 , عامجا وهو « ةضيرفلا ىف ةلبقلا لابقتسا كرت مدع ىلع لاد ثيدحلاو . « هب »

 يلا ىلص هللا دبع لاق : لود فار | نع روصنَم نع رب رج انثدح لاق نابع شو - ١
2 
۶ 

E؟ كاذامو : لاق ؟ ب ىف ةالكلا ف تدخلا لوسر اي : هل ليق لس الف - صق  

 | : لاق هېج و انيا ءلبقأ اف . وقد دحَسَو ةلبقلا َلّبقتساو وباجر یف ٠ اذكو اذك ت ا اولاق

 «قو رك دف كنيس ذاع“ ن 6 ی a ٤ نأ 6 ١ ن كك ادى د ةالصلا ىف تَدَح ول
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 ةالصلا باتک م

 « نیکدجس دس م ی يآ هيلع ميل « باوصلا ىترحتيلف هتالص ىف 3 دحأ كش اذإو

 | ۷۲٤۹ 11۷۱ ۰ ۱۲۲۹ ۰£ £ : ىف هفارطأ _ ۰۱ ثيدحلا ]

 ةمجرتلا هذهو . هريغ هنإ لاق نم أطخأو « ىمخنلا ديزي نبا وه يهاربإو « ستعملا نبا وه ( روصنم نع) هل

 دارملاو ؛ هلي ىناا ىأ (صقن وأ داز ىردأ ال ) دوكذملا ىوارلا ىأ ( مهاربا لاق ) هلق ٠ نينابآلا حصأ 5

 هدعب ىذلا بابلا ىف ىنأيس نكل « ناصقنلا وأ ةدايزلا لجال ناك له روكذملا وسلا دوج بيس ىف كش مهاربإ نأ

 ءاروصنم ثدح امل كش هلعلف « ةدايزلاب مزج لا ىضتقب وهو « اسمخ لص هنأ اذه هدانساب ميهاربإ نع كحلا ةياور نم

 ىف نيعو « امهريغو فرصم نب ةحلطو ناجلس ىبأ نب داح كلذ ىلع كلا عبات دقو . محلا ثدح امل نقين و

 قامو نعمل اأ ميهاربإ نع فرصم نب ةحلط ةباور نم ىقارطلل عقوو « رهظلا اأ داحو اضيأ محلا ةياور

 امع ةالصلا كح رييغت بجوب ىحولا نم ءىش ثودح نع لاؤسلا هانعمو تاحتفب (ثدحأ ) هلق . حصأ حيحصلا

 راعشإ هيف (كاذ امولاق ) هلق . هنوهقوتي اوناكمهنأو مدنع خسنلا زاوج ىلع كلذ نع مهمابفتسا لدو « هودمع
 ةالصلا مهيلع ءايبنالا نم وهسلا عوقو زاوج ىلع ليلد هسيفو « ةدايزلا نم هنم عقو امم روعش هدنع نكي مل هنأب

 ىنلا ىلع ذوب ال : اولاقف ةفئاط تذشو <« راظنلاو ءايلعلا ةماع لوق وهو : ديعلا قيقد نبا لاق . لاعفالا ىف مالسلاو

 حيبستلاب ىأ «ءقوركذف تيسن اذاف ه هلوقلو « نودنت اك ىسنأ » هيف لَو هلوقل مملع در ثيدحلا اذهو ءوبسلا

 ةبسانمو . ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت مدع ىلع ليلد ( هب مكتأبنل ةالصلا ىف ءىش ثدح ول ) هلوق فو « هوحنو

 ىلع لدف ( ةلبقلا لبقتساو ) ؛ ةينثنلاب « هيلجر  ىليصالاو ىنييمشكللو ( هلجر ىنثف ) هلوق نم ةجرتلل ثيدحلا

 نكل « نيمومأملا لوق ىلإ مامإلا عوجد ىلع هب لدتساو « ةالصلا لاوحأ نم لاح لك ىف لابقتسالا كرت مدع

 ال أرط ىذلا_ كشلا دوج ول دجسف اكش هدنع ثدحأ مهلاؤس نأ وأ ىحولاب لع وأ كلذ دنع ركذت نوكي نأ لمتح

 ىنأ يس اک نيقيلا ىلع ءانبلا دارملاو « دصقيلف ىأ ةددشملا ءارلاو ةلمبملا ءاحلاب ( باوصلا رحتيلف ) هلو . مهوق درج

 ىلاعت هللا ءاش نا وهسلا باوبأ ىف هثحابم ةيقب عم ااو

 رلبقلا ريغ ىلإ ىلصف امس نم ىلع ةداعإلا ىر ال نمو « لئلا ىف ءاج ام بسيسإب # م؟
 م a ىف : ا 2 .٠ ٣ هللاص + 8

 قب ام ا م هبجوب سانلا ىلع لبقأو رولفلا مك ر ین ھی ئبلا مس دقو

 نا ل 5 م 0 . 5
» ”رمع لاق : لاق سنا نع ديم ...بع شه انثدح لاق نوع نب ورع اشو - ٢

 فیر تقف او 

 وا م مک a و ت 2 0 ا 2 ی

 « 4 ىلصم مرا ماقم نم اودخم او ل تا زنق للصم ر ماقم نم اند | ول هللا لوسر اي تاقف : ثال

 ةنأ تل زہد « رجافلاو يلا قيماكس ا نیحتع نا كءاسن ترصا وأ هللا لودر ام تاق « باححلا ةياو

 4 - غ وعام وع اه كس دس د 0 . li ت ص

 اريخ ًاجاوزأ ذب نأ نك-ةلط نإ هبر وسع : نط تاقف هيلع ةريغلا ىف يك ىنلا دان ممتجاو « باححلا

 كا او ل ا
 « ةيآلا هذه تل زنف ‹ نکنم
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 اذبب انآ غلو دی ید لق تو ان یا را لآ م ىلأ نبا اشم

 هذه لصأو ( ةلبقلا ريغ ىلإ لصف امس نم ىلع ةداعإلا ري مل نمو ) مدقت ام ريغ ىأ ( ةلبقلا ىف ءاجام باب ) هلق

 مهنأ مريغو ىعشلاو ءاطعو بيسملا نب ديعس نع ةبيش ىبأ نبا ىورف « هؤطخ نيبت اذإ ةلبقلا ىف دمتجلا ىف ةلأسملا
 ىعفاشلا نعو ؛ هدعب ال تقولا ىف بج امهريغو كلامو ىرهزلا نعو . نييفوكلا لوق وهو « ةداعإلا بجبال : اولاق

 هدانسإ سيل : لاق نكل :نيلوآلا لوق قفاوي ام ةعيب ر نب صاع ثيدحح نم ىذمرتلا فو . اقلطم أطخلا نقيت اذإ دعي

 ىف لوصوم وهو » نيديلا ىذ ةصق ىف ةريره ىبأ ثيدح نم فرط وه ( ڂا متلي ىنلا لس دقو ) هلق . كاذب
 أطوملا ىف هنكل ءالوصوم ظفللا اذ نيحيحصلا ف وه سيل « سانلا ىلع لبقأو » هلوق نكل « قرط نم نيحيحصلا

 نم فرط هنأب مزج ثيح لاطب نبال اعبت نيتلا نبا موو . ةريره بأ نع دحأ ىب نبا ىلوم نايفس ىبأ قيرط نم

 قيلعتلا اذه ةبسانمو . نيتمكر نم مس هنأ هقرط نم ءىش ىف سيل دوعسم نبا ثيدح نال « ىضاملا دوعسم نبا ثيدح

 كرت نم نأ هنم ذخؤي و « ىلصملا كح ىف ناك ةلبقلا هرابدتسا لاح ىف هنأ ىلع لاد ةالصلا ىلع هءانب نأ ةبج نم ةجرتل

 نع ريغص هنمكل « باعت نع یبا ةياور نم وه ( رع لاق : لاق سنأ نع) هلو . هتالص لطبت ال ايهاس لابقتسالا

 نكل « تيأر ام قفو ىلع نآرقلا لزنأف بر ىنقفاو ىنعملاو ؛ عئاقو ىأ ( ثالث ىف ند تقفاو ) هلق : ديبك

 ثالثل اب ددعلا هصيصخت ىف سيلو « كحل ا مدقو هيأر ثودح ىلإ هب راشأ وأ « هسفن ىلإ ةقفاوملا دنسأ بدآلا ةياعرل

 , ىلع ةالصلا ةصقو ردب ىراسأ ةصق اهروهشم نم هذه ريغ ءايشأ ىف ةقفاوملا هل تلصح هنال « اهيلع ةدايزلا نيام

 لاقو هيف اولاقف طق مآ سانلاب لزئام د لاق هنأ رمع نبا ثيدح نم ىذمرتلا ححصو « حيحصلا ىف امهو « نيقفانملا

 ىلع نييعتلاب اهنم انفقو ام شك أو « هتقفاوم ةرثك ىلع لاد اذهو « رمع لاق ام وحن ىلع هيف نآرقلا لز' الإ رمع هيف

 ىف باجحلا ةلأسم ىلع مالكلا ىتأيسو « ميهاربإ ماقم ىلع مالكلا مدقت دقو « لوقنملا بسحب كلذ نكل رشع ةسخ

 .ىنلا .اسن عمتجاو ه ةياورلا هذه ىف هلوقو « ميرحتلا ةروس ريسفت ىف رييختلا ةلأسم ىلعو « بازحالا ةروس ريسفت

 ىتاي ةدايز ةرقبلا ةروس ريسفت ىف ديمح نع رخآ هجو نم هيف ركذو « حلا هبر ىسع : نه تلقف هيلع ةريغلا ىف مب

 ىضاملا بابلا ف ثيدحلا !ذهداريإ قئاللا ناك : مهضعب لاقو . حاكدلا رخاوأ ىف ءاسنلا ةرشع باب ىف الع هيبنتلا

 عوقو ىلع هيف صيصنتال رم نبا ثيدح ىلإ هنع لدع هنأ باوجلاو ( ىلصم مهاربإ ماقم نم اوذخماو إل هلوق وهو

 قامركلا باجأف ةجرتلل هتبسانم امأو , كلذب حيرصتلا هيف سيلف اذه ريع ثيدح فال ال ىنلا لمف نم كلذ

 مرحلاب وأ « رهاظف ةبعكلاب هارب ماقم رسف نم لوق ىلع اماف « اهب قلعتي امو ةلبقلا ىف ءاجام ةمجرتلا نم دارملا نأب

 ربظالا وهو ميهاربإ هيلع فقو ىنلا رجحلاب وأ « ةلبق ىأ ىلصمو ٠ ضيعبتلل ( ميهارب] ماقم نم )ل هلوق ىف نف هلك

 ةراشإلا ةمجرتلاب ثيدحلا قلعت نأ ىل ربظي ىذلا : ديشر نبا لاقو « ةلبقلا سفنب ال ةلبقلاب قلعتملاب هقلعت نوكسيف

 ةبعكلا هجو ىف وه ىذلا ميهارب] ماقم ىلإ ىلصملا نوكي نأ راتخا نأ ىف دهتجا رمع نال « ةلبقلا ىف داهتجالا عضوم ىلإ

 ءهعسو لذي اذإ دهتلا داهتجا بيوصت ىلع لدف كلذ ىلع هتقفاوم تلصحو « داهتجالاب ةليقلا تارج ىدحإ راتخاف

 دانسالا اذه داريإ ةدئافو « « رم ىبأ نبا انثدح د ةرك ةءاور ىف ( مرم أ نبا لاقو ) هلق . هيفام نخ الو

 سأ ةياور نم وهف « انتمو ادانسإ ىأ ( اذهب ) هلوقو « ةسيلدت نم نمأف سنأ نم ديح عامسب حرصتلا نم هيف ام

 ىرابلا حف # ١ جديا م
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 م ا ا مم

 هبقعل دقو « سنأ نم هل هعامسب ديح حرصت روكذملا قيلعتلا ةدئافو . لي ىنلا نع سن ةباور نمال ريع نع

 ملو « تاعباتملا ةلج نم اذهو : لوقأو . تاعباتملا ىف هل جارخ ناو ىراخبلا هب جتح م بويأ نب ىح نأب موضع

 ىلارهزلا عيبرلا ىبأ نع ىضاقلا فسوب ةياور نم ليعامسإلا هجرخأ دقف روكذملا عرصتلاب بويأ نب یجب درفني ..

 لع هللاو :.سلأ انثدح دب انربخأ شه نع

 نب هللا دبع نع رانيد نب هلل ديه نع نأ ني كلانا عا لو تقطر ا دبع اشو - ۳

 لس ر 4 ا 3 تو 9

 «نآرق هليللا هيلع لزنأ دق كم هللا لوسر نإ : لاقف تأ مث ءاج ذإ _حبصلا ةالص ىف ءابةب سانا اني » لاق مع

 « ةبمكلا ىلإ اورادتساق مالا ىلإ "دوو تناكو . اهوابقتساف بکا لوقتسي نأ أ دقو

[YY < EAE cC طيح cE cE [اخو ىف هفارطأ 408 ثيدحلا 

 : ثنؤيو ركذب وهو فرصلا مدعو رصقلا هيف زوحيو ؛ رهشألا وهو فرصلاو دملاب ( ءابقب سانلا انيب ) هلق

 دارملاو ىنهذلا دعلل سانلا ىف ماللاو ء فذحلا زاحجي هيفف ءابق لهأ دجسم انه دارملاو . ةئيدملا رهأظ فورعم عضوم

 مهضعب لقن دققو « اهنامسأ دحأ وهو «ةادغلا ةالص ىن و مس و ( حبصلا ةالص ىف ) هلق ٠ موعم رضح نمو ءابق لهآ

 نأ باوجلاو « رصعلا ةالص ىف اوناك مهنأ هيف ناف مدقتملا ءا ربلا ثيدحل ةرياغم هيف اذهو . كلذب اهتيمست ةيهارك

 «ءاربا ثيدح ىف كلذو ةثراح وتب مو ةئيدملا لخاد وه نم ىلإ رصعلا تقو لصو ريخلا نال . نب ربخلا نيب ةافانم ال

 مهو ةنيدملا جراخ وه نم ىلإ حبصلا تقو ىلا لصوو < مدقت اک كيبن نبا وأ رشب نب دابع كلذب ما فالاو

 هريغو رهاط ننأ ناك نإو < مهلا كلذي ىلا مسي لو « رمع نبا ثيدح ىف كلذو ءابق لهأ فوع نب ورمع ولي

 اظوفحم اولقن ام ناك ناف ؛ رصعلا ةالص ىف ةثراح ىنب قح ىف درو اعإ كلذ نال ‹ ران هيفف رشب نب دابع هنأ اولقن

 . حبصلا تقو ىف كاذب مهللعأف ءابق لهأ ىلإ هجوت مث رصعلا تقو ىف الوأ ةثراح ىب ىت دابع نوكي نأ لمتحيف

 اذبف ءرجفلا ةالص ىف عوكر مو رم ةملس یب نم الجر نا و سنأ ثيدح نم ىور الم نأ امهددعت ىلع لدي امو

 قالطإ هيف ( نآرق ةليللا هيلع لزنأ دق ) هلو . ةثراح ىب ريغ ةبلس وب و ٠ ةالصلا نييع' ىف رع نيا ةءاورل قفاوم

 دق رل ةلوق دارملاو « ةيضعبلا ةدارال « نآرق » هلوق ىف ريكذتلاو « ازاجم هيلت ىتلا ةليللا# ىضاملا مويا ضعب ىلع ةليللا

نأ هيف ( رمأ دقو ) هلق ٠ تايالا ج ءامسلا ىف كجو بلقت یر
 هلاعفأ نأو « هتمأ مزلي قلم ىنلا هب صوب ام 

 ةبج ىلإ اووحتف ىأ ثك الل ةدحوملا حتفب ( اهولبقتساف ) هلق . صوصخلا ليلد موقي ىح هلاوقأك اهب ىمأتي

 ىوارلا نم ريسفت ( لا مههوجو تناكو ) هلوقو . ءابق لهأ مو كلذب نوبطاختا « اهولبقتسا و لعافو « ةبعكلا

 ءابق لهآل وأ ممل مههوجو د ريمضو « هعم نم و تلم ىلا اهولبةتسا لعاف نوكي نأ لمتحي و « روكذملا لوحتل

 نالاتحالا مبهوجو ريمض ىف ىتأيو « سالا ةغيصب ةدحوملا رسكب اه ولبقتساف ىليصالا ةياور ىفو . نيلاتحالا ىلع

 لال, نب ناجاس ةباور نم ريسفتاا ف فعلا دنع هنأ رسكلا ةءاور حجرو « ربظأ ءابق لهأ ىلإ هدوعو « ناروكذملا

تساف الأ ةبعكلا ليقتسي نأ رم دقو و ظفاب ثيدحلا اذه ىف رانيد نب هللا دبع نع
 حاتفتسالا فرح لوخدف , اهولبق

 تنب ةليوث ثيدح ىف لوحتلا ةيفيك نايب عتوو . ملعأ هللاو « هلبق ىدلا رلا ةيقب هنأ ال رمأ هدعب ىذلا نأب رعشي

 ؛ ءاسنلا ناكم لاجرلاو لاجرلا ناكم ءاسنلا لوحتف , ف تاتو أبرق هضعب تركذ دقو متاح ییا نبا دنع لسآ



 ¥ ٤ ءو ع٣ ىتيدحلا

 رخؤم ىلإ دجنملا مدقم ىف هناكم نم لوح مامإلا نأ هريوصتو : تلق . « مارحلا تيبلا ىلإ نيتيقابلا نيتدجسلا انيلصف
 ‹ فوفصلا عسي ناكم هفلخ نكي مل هناكم ىف وه اک راد ول وهو «سدقم ا تيب و دتسا ةيعكلا لبقتسا نم نال« دجسملا

 الع ىعدتسي اذهو.- لاجرلا فلخ نرص ىتح ءاسنلا تل وعو هفلخ اوراص ىتح لاجرلا تل وحت مامالا لوح املو
 نوكي نأ لمتحيو « مالكلا ميرحت لبق ناك اي ريثكلا لمملا ميرحت لبق عقو كلذ نوكي نأ لمتحف ةالصلا ىف اريثك
 . ملعأ هللاو . ةقرفم تعقو لب ليوحتلا دنع اطخلا لاوتت مل وأ « ةروكذملا ةحلصملا لجأ نم روكذملا لمعلا ضتغا
 نوك عم ةداعالاب اورمؤي م ءابق لهأ نال « هغلبي ىح فلكملا قح ىف تبي ال خسانلا مح نأ ثيدحلا اذه فو
 لو ةوعدلا هغلبت مل نم نأ ىواحطلا هنم طبنتساو . تاولصإ كلت مهتالص لبق عقو ةبمكلا لابقتساب سألا
 لو ةالصلا ىف اودامت امل مهنال ملي ىنلا نمز ىف داهتجالا زاوج هيفو . هل مزال ريغ ضرفلاف كلذ مالعتسا هک
 اذك  داهتجا نع الإ كلذ نوكي الو « فانئتسالاو عطقلا ىلع لوحتلاو ىداقلا مهدنع حجر هنأ ىلع لد اهومطقب
 نأ عنام الف روك ذملا لوحتلا ابقرتم ناك مقلي هنا . قباس صن كلذ ىف مدنع نوكي نأ لاتحال رظن هيفو « ليق
 « هب معلا قيرطب ررقت ام خسنو هب لمعلا بوجوو دحاولا بخ لوبق هيفو . لوحتلاو ىداّلا نم اوعنصام مهيلعي
 امنع مهلوحت عقوو « هنبج ىلإ يلع ىنلا ةالص مهتدهاشم عطقلا قيرطب مدنع تناك سدقملا تيب ىلإ مهتالص نآل
 قدصب مدنع عطقلا تدافأ تامدقمو نئارق هب تفتحا روكذملا ربلا ناب بيجأو . دحاولا اذه ربخ ةبعكلا ةبج ىلإ
 اقلطم الب هنمز ىف ازئاج دحاولا ربخم خسنلا ناك : ليقو « ملعلا ديفي ام الإ معلا ديفيام مدنع خسني ملف ربخلا كلذ
 مالكل ىلصملا عاتسا نأو « اهيف وه نم ةالصلا ف سيل نم ميلعت زاوج هيفو . ليلد ىلا جاتحيو « هدعب عنم امإو
 ىلع مالكا ىف ةلبقلا هيف تلوح ىذلا تقولا نيبعت ىلع مالكلا مدقت دقو . هتالص دسفيال ةالصلا ف سيل نم
 هلوق نم اهنم لوألا ءزجلا ىلع هتلالد نأ بابلا ةجرتب رمع نبا ثيدح قلعت هجوو « ناميإلا باتك ىف ءاربلا ثيدح
 نيلهاج ةخوسنملا ةلبقلا ىلإ ةالصلا كلت لوأ ىف اولص مهنإ ثيح نم ىناثلا ءرجلا ىلعو « ةبعكلا لبقتسي نأ أ »
 نأ نكمي نكل « كلذك ىهاسلا كح نوكيف ةداعإلاب اووي لو كلذ عم مهنع تأزجأو اهنع لوحتلا بوجوب

 كح نع نوكي امن هلال ىهاسلا قح ىف رفتغي ال ام هقح ىف رفتغم لوألا حلل بحصتسم لهاجلا ناب امهنيي قرفب
 هفرعو هدنع رقتسأ

 0 » لا لا دبع نع مقلع نع ”هاربإ نع كسها نع ةبعش نع ىج انث دح لاق ةدسُم شرع — 04

 دجسو هيلجر ىف « اخ ةتيلص : اولاق ؟ كاذ امو : لاق ؟ ةالصلا ىف ديزأ : اولاقف ءاسخ ظلال بلا
 « نين دَحَس

 ىذلا بابلا ىف هيلع مالكلا مدقت ( اسمخ ربظلا لِي ىنلا لص : لاق ) . دوعسم نبا ىنعي ( هللا دبع نع ) هلق
 ةلبقلا لبقتسم ريغ ةلاحلا كلت ىف ناكو ؟ لاؤسلا اذه ببسام ىأ ( كاذ امو لاق ) هلوق نم ةمجرتلاب هقلعتو « هلبق
 « ةلبقلا لمقتساو هلجر ىنثف » هلوق نم ةيضاملا ةياورلا ىف ربظي اك اوبس

 | دجسلا نم ديلاب ىتازبلا كح اپ - ۴
 ١ ىف ناخن ىأر قلي ىلا نأ سنأ نع ديم نع رنج نہ لیعا اند لا ابی زو - ٥



 ةالصلا باتک - ۸ ۰۸

 ىجاني هناف هتالَّص ىف ماق اذإ ؟دحأ نإ » لاقف هديب كحل ماف . هبجو ىف یو یتح هبلع ثاذ شف قلبنا 8
 7 « هيندق تحن وأ هراسإ نع نكسلو ؛ هنابق 5 کد نقرب الف - ةلبقلا نيبو ا

 » اذكه لعق وأ » لاقذ ضع ٍََس ل 5 ٤ هيف و هنأ ر فارط دل

 هلوق : لاقف كلذ ىف لليعامسالا عزان و . ال مأ ةلآب ناك ءاوس ىأ ( دجسملا نم ديلاب قازبلا كح باب ) هلق
 « نوجرعب اهكح » هنأ رخألا ثيدحلا كلذ ديؤي و « ةماخنلا هديب رشاب هنأ ال هسفنب كلذ ىلوت ىأ « هدب هک »

 نم دوادوأ هاور نوجرعلا ثيدحو « ددعتلا نم ةصقلا ف نام ال هنأ عم ؛ ظفللا ةلمتحام ىلع ىثم فنصملاو . ها

 هجرخأ نكلو « ةنعنعلاب قرطلا نم هيلع تفقو ام عيمج ىف اذك ( سنأ نع ديمح نع) ےل . رباج ثيدح

 ةعاخنلا ليقو « ردصلا نم جرام ىه ليق ( ةماخن ) هلق . هسيلدت نمأف سنأ نم ديمح عامسب حرصف قازرلا دبع

 ىأ ( ىؤد ىتخ) هلق ٠ ةلبقلا ةبج نم ىذلا طئاملا ىأ ( ةلبقلا ىف ) هلق سأرلا نم ميلا و « ردصلا نم نيعلاب

 ظيغتف » ربع نبأ ثيدح نم بدلا ىف فنصمللو « هجو رمحا ىتح بضفف » قاسنللو « ةقشملا رثأ هبجو ىف دهوش

 اك كلاب رثكالل اذك ( هبر نأ وأ ) ہل ؛ ایف هعورش دعب ىأ ( هتالص ىف ماق اذإ ) لق . « دجسملا لهأ ىلع
 ةاجانم اب دارملاو « فطعلا واوب ءهبر نأ و» ىوجلاو ىلمتسالل ٠ . با وأ ةسمخ دعب ىرخألا ةياورلا ىف ىفأيس

 امأو ‹ ناوضرلاو ةحرلاب هيلع هلابقإ ىنعملاو , ازاجم نوكيف كلذ مزال برلا لبق نمو ىوجنلا ةفبقح دبعلا لبق نم
 ههجوت نأ هانعم : ىباطخلا لاقف ء همجو لبق هللا ناف د هدعب ىذلا ثيدحلا ىف اذكو (ةلبقلا نيب و هنيب هير ناوز هلوق

 فاضم فذح ىلع وه ليقو . هتلبق نيبو هنيب هدوصقم ناف : ريدقتلا ىف راصف هبر ىلإ هنم دصقلاب ضفم ةلبقلا ىلإ

 ةلزتعملا ضعب هب عزت دقو . ةلبقلا نأشل ريظعتا ىلع جرخ مالك وه : لا دبع نبا لاقو . هللا باوث وأ هللا ةمظع ىأ

 « هولصأ ام ضقن هيفو , همدق تحن قز هنأ ثيدحلا ىف نال « حضاو لبج وهو ‹ ناكم لك ىف هللا نأب نيلئاقلا

 ليلعتلا اذهو . لعأ هللاو كاذ هب لوأتي نأ زاج اذههب لوؤت امهمو 200 هتاذب شرعلا ىلع هنأ معز نم ىلع درلا هيفو

 ةيهارك نأ ىف فالخلا هيف ىرحب الف ىلصملا نم اهس الو ال مأ دجسملا ىف ناك ءاوس مارح ةلبقلا ىف قازبلا نأ ىلع لد

 لفت نم » اعوفرم ةفيذح ثيدح نم نابح نباو ةي زخ نبأ ىحيحص ىفو . مرحلا وأ هبرتلا ىه له دجسملا ىف قازبلا

 بحاص ثعبي » اعوفرم ومع نبا ثيدح نم ةي زخ نبال ةياور ىو « هينيع نيب هلفتو ةمايقلا موي ءاج ةلبقلا هاجت
 مأ الجر ناد دالخ نب بئاسلا ثيدح نم نابح ناو دواد نالو « هبجو ىف ىهو ةمايقلا موب ةلبقلا ىف ةماخنلا

 هللا تيذآ كنإ » هل لاق هنأ هيفو « ثيدحلا کلا ىلصيال : عقلي هللا لوسر لاق غرف املف « ةلبقلا ف قصيف اموق

 اک ىرسيلا ىأ ( همدق تحت وأ ) هلق ٠ هتلبق ةبج ىأ ةدحوملا حتفو فاقلا رسكب ( هتلبق لبق ) هلو . « هلوسدو

SE SNثيداحالار تايآلا نم صوصتلا نأل « هتاذب شرعلا ىلع هناح.س برلا ءاوتسا تبنأ  

 ناعإلاو اهب ذخألا ىلع ةنسلا لأ مجأ دقو . لبوأت ىندأ لمت#تال ةضاو ةيدطق ةدكع هتاذب شرعلا ىلع هناحبس برلا ءاوتسا تابثإ ىف

 لبق هللا ناف ٠ ثيدحلا اذه ىف هلوق امأو . هتافص نم ءى ىف هقاخ هباثي نأ ريغ نم هناعبس هّللاب قيلي ىذلا هولا ىلع هيلع تاد اع

 مامإلا راشأ دق مك . ةكحلا صوصنلا قفاوي اء. رسسفي نأ بجي لمت ظفا اذبف « ةلبقلا نيبو هنيب هبر ناق ٠ ظفل ىفو « لص اذإ هبجو

 ةيكجلا ة.هطقلا ص وصنلا هتبتأ ىنلا ءاوتسالا صوصأ ضقاتيام ىلع ههايشأو ظفالا اذ _ه لج رو الو 4 كلذ ىلإ رادع نبا

 لعأ باو . ةعرصلا



 ه۹ ٤۰٥۵ - ۰۹(٤ ثيدحلا

 دعت كلذ ناسک اهأدنق د ةريره نأ نع مامه قب رط نم اضيأ دازو « هدعب ىذلا بابلا ىف ةريره ىلأ ثيدح ىف

 رهاظو « عماسلا سفن ىف عقوأ نوكيل لعفلاب نايبلا هيف ( حلا هئادر فرط ذخأ مث ) هلو ء باوبأ ةعبرأ

 ىلع ريخآلا اذه لمح فنصملا نأ باوبأ ةعبرأ دعب أيس نكل « ركذام نيب ريخ هنأ ( اذكه لعفي وأ ) ةلوق

 لأ هللاو . عيونتلا ثيدحلا ىف اذه ىلع - وأف « قازيلا هردب اذإ ام

 ا هلل لوفر نأ رم نب هللا دبع نع مفا نع كلام ان رخ أ لاق فاسو نب هللا دبع شو - ٤٤٦ كاا e - 2١ 3 ا. 8 سس .5 اجت 2ط چ« س

 « هبجو ل قصب الف لص «دحأ ناک اذإ » لاقف سانلا لک لبقأ مت « ہک ةلبقلا رادج ىف اصب ىأر . 3 2 9 ميكر ف ٠ ا 57 ا ٠

 « ىلص اذإ هجو لبق هللا ناف
 [ ۷۱ ء ۱۲۱۳ ءاله* : ىف هفارطأ ٤۰٦ ثيدحلا ]

 ىف فنصلللو , دجسملا رادج ىف » ىلمتسملا ةياور ىفو ( ةلبقلا رادج ىف اقاصب ىأر ) ربع نا ثيدح ىف هلق

 , ةمجربلا قب اطم وهو « هديب مكلف لزن مث , هيف دازو « دجسملا ةلبق ىف » عفان نع بويأ قيرط نم حالصلا اوا

 هيف دازو هيف ىراخبلا خيش قيرط نم هتياور ىف كلذب ليعامسالا حرصو . ةبطخلا لاح ىف ناك هنأب راعش] هيفو

 « دجاسملا ىف نار فعزلا عنص كلذلف » بوي أ نع رمعم نع قازرلا دبع داز « هب هخطلف نار فعزب اعد هبسحأ و لاق و اضيأ

 e ع ج سم 3 1 ء٤ ر 58
 نينم مومل مآ ةشلاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ لاق فسوب نب هَل دبع اسم — ۷

 ر ترا 7 و مص ىلا لج ¢ یک ا 0
 هك ةا وأ ًاتاصن وأ  اطاخم ةلبقلا رادج ىف ىأر هيي هلل لوسر:نأ

 ‹ كشلاب أطوملا ىف وه اذك ( كحل ةماخن وأ اتاصب وأ اطاخم ةلبقلا رادج ىف ىأر ) ةشئاع ثيدح ىف هلق

 ةماخنلاو ةعاخنلا نيب قرفلا مدقتت دقو < هبشأ وهو اطاخ لدب « اعاخ وأ » كلام نع نعم قيرط نم لعام اللو

 دجسملا نم ىصختاب طاخللا كح ساپ - مع

 الف اباي ناك إو : هل فاف بطر ر دق لك تط نإ : سامع ”نبا لاقو
 نب ديم نع باهم نبا انّربخأ دعس نب يهاربإ انتر لاق ليعامسإ نب ىموم اشم - ۹و ۸

 اك اصح لايف دحسأملا رادج ىف 322 ىأر تنال ا ا ا دو دیعس اأو رره ايأ نأ ٍنحالا دع

 » ىلا همد تحن واوا نع یاو قعاألو هبجَو لبق 0 کد سك اذإ » لاف

 [ 4156 4٠١ : ىف هافرط _ ٤۰۸ ثيدحلا ]

 [ 4١4243١ : ءافرط 4.5 ثيدحلا]

 2 بلاخلا قيرط نم البق یت 8 او ةجرتلا هذه نب ةر اغملا هجو ( دجسملا نم ىصحلاب طاخلا كح باب ) هل

 ةلآ ريغب هعزل نكميف كلذ هل نوكي ال قاصيلاو « ةجلاعم ىلإ هعزن ىف جاتحيف جزل مرج هل نوكي ابلاغ طاخلا نأ كلذو
 نبا هلصو قيلعتلا اذه ( سابع نبا لاقو ) هلق . هدام نم ربظي ىذلا اذه « طاخلاب قحتلبف مغلي هطلاغ نإ الإ



 ةالصلا باتك -مب ه٠

 ىهلا ىف ىمظعلا ةلعلا نأ ىلإ ةراشإلا ةمجرتلل هتةبطمو « هرضي مل ايسان ناك ناو » هرخآ ىف لاقو حم دنسب ةبيش نأ

 مل اذهلف ‹ دك هيف ةلبقلا مارتحا نكل ًاضيأ هيف ةلع ناك ناو هنأف « هوحنو قازبلاب ىذأتلا درجمال , ةلبقلا مارتحا

 . لعأ هللاو . هنم سبايلا ءطو رضي الف راذقتسالا درج هيف ىهنلا ةلعام فال « سبايو بطر نيب هيف قرفي

 ىقأيس ( هنيمب نع الو ) هلق . ىم امهو « قوف نم ةانثع ءا » ىنيمشكللو ( ابكحل ) هلو . رخآلا

 ابيرق هيلع مالكلا

 ةالصلا ىف هني نع قصبي ال بسيساب - ۵

 نب ٍديَمح نع باهش نبا نع ليقع نع ٿيل انئدح لاق ريكب نب ی اشم - ١و ٠
 3 ا e 00 ۶ 5 ١م

 هلا لوسر لوانتف « دجسلا طئاح ىف ةماخن ىأر ليي هلل لور نأ ٌهاربخأ ديم ابأو ةريره ابأ نأ نما دبع

 تحن وأ هراس" نع قبيلو « هنت, نع الو هجو لبق نقب الف حا ت اذإ » لاق هب امت ًةاصح قلع

 « ىر سيلا همدق
 ساو ع 2 7 58 رک ا ر 0 2 5

 لكم ینا لاق : لاق تا تمم لاق ةداتق ىنتريخأ لاق ٌةبعش انب دح لاق رم نب صاح اشو - ۲

 « هلجر تحن وأ هراسب نع ن و « هني نع الو هيدي نيب < دحأ نافتب ال

 مث ‹ بابش نبا نع ىرخأ قيرط نم هلبق ىذلا ثيدحلا هيف درو ( ةالصلا ىف هئيب نع قصبيال باب ) هلق

 معن . ةالصلا ةلاحب كلذ دييقت امہف سيل و  رمع نب صفح نع هتياور نم ارصتخ هنع ةداتق قيرط نم سنأ ثيدح

 مأمه ةياور ىف كلذي دبيقتلا ةريره ىبأ ثيدح ىف اذكو « هيلي ىذلا بابلا ىف ةيتآلا مدآ ةياور ىف كلذب ديقم وه
 نكي ملنإو هب لدتسي ىذلا ثيدحلا قرط ضعب ىف درو ام كسلا ىف هتداع ىلع كلذ ىف فنصملا ىرخ « دعب ةبتألا

 كلذ مح نع تكاس وهو  امهيف ديقملا ىلع لوم نيتياورلا ىف قلطملا نأ ىلإ حنج هن أكو « بابلا ثيدح قايس ىف كلذ

 . لقن دقو « هريغ مأ دجسملا ىف ناك ءاوس اهجراخو ةالصلا لخاد ةلاح لك ىف عنملاب ىوونلا مزج دقو . ةالصلا جراع

 هرك هيأ دوعسم نبا نع هريغو قازرلا دبع هاور ام عنملل دهشي و . ةالصلا جراخ ىنعي « هب سأب ال : لاق هنأ كلام نع

 نب مع نعو . تبلسأ ذنم ىيع نع تقصإ ام : لاق لبج نب ذاعم نعو . ةالص ىف سيلو هنيمم نع قصيي نأ

 نع مامه ةءاور ىف ةروكذملا ىهنلا ةلع نم هذخأ ةالصلا ةلاع هصخ ىذلا نأكو . اقاطم هنع هنبا ىمن هنأ زيزعلا دبع

 دئنمح رمظبف ‹ ظفاحلاو بتاكلا ريغ كلملاب دارملا نإ انلق اذإ اذه ء اكلم هليع نع ناف و لاق ثمح ةر ره ىنأ

 نع قاصبلا نع ىلا : ضايع ىضاقلا لاقو . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ىف ثحبلا ىتأيسو . ةالصلا ةلاع هصاصتخا

 ىذلا بوثلا دوجو عم رذعتلا دوجو ربظب ال : تلق , كلذ هلف رذعت ناف « هريغ ناكم] عم وه اإ ةالصلا ىف نيملا

 دحاو ىف قزيي الف دحأ هراسي نع ناك نإ : ىباطخلا لاقو . مدقت اک هيف لفتلا ىلإ عراشلا هدشرأ دقو « هسبال وه

 لاق هناف ؛ كلذل دشربام دواد ىنأ دنع ىنراحملا قراط ثيدح قو : تلق . هب وأ وأ همدق تحت نكل ‹ نيتبجلا نم

 ىبأ نع ءاطع قيرط نم قازرلا دبعلو . كلدو هلجر تحن قزو , اذكيق الإو . اغراف ناك نإ كلاش ءاقلت وأ : هيف



 هاذ ١١۲-٠١١ ٠ ثيدحلا

 نم ىلوأ هعلب لعلف الثم بوثلا دقف ولو « بوثلا نيعت هوحن وأ طوسبم ءىش الثم هلجر تحت ناك ولو « هوحن ةريره
 ىأر لِي هنأ نم ادحاو قاصبلاو ةماخنلا كح نوك فنصملا ذخأ : ( هيبنت ) . لعأ هللاو . هنع ىبنلا باكترا
 لعأ فاو . امي واست ىلع لدف « نقزيي ال » لاقف ةماخنلا

 ىلا هيد تحن وأ هراسي نع قبل اپ - 1
 الكم ىبلا لاق : لاق كلام نب سا ےس لاق ةداتف اح لاق ةبعش ان دح لاق هذآ اشو — ۳

 وأ هراسي نع "كلو « هتي نع الو هيدي نيب نق زيي الف « بر ىجاني امئاف ةالصلا ىف ناك اذإ نيول نإ »
 1 20 « همد تحن

 وبلا نا » ديعتس ىلأ نع نمحرلا دبع نب ديم نع ئهزا انئدح نايس انمدح لاق لع اشو - 14

 نك « هني نعوأ يدب نيب لجرلا فرب نأ ابن م اص اهكمخ دجسأل ل ى ما بأ كَ
 وغ . . ديوس ىلأ نع ًاديمحأ ممت ئرهزلا نعو . ىَرسبلا هم دق تحت وأ راي نع

 ىذلا وه نآم لاو « ىنيدملا نبا وهو « هللا دبع نبا » ىليصالا داز ( ىلع ا ند مبلل باب ) ِهْلَو
 ىف اذك « ةريره ابأ هيف  ةئيبع نبا وهو - نايفس ركدي لو « ىرهزلا وهو باهش نبا نع نيرخآ نيهجو نم ىضم
 هل لماحلا نأكو « مهو وهو « ديعس ىبأ لدب « ةريره ىبأ نع , رك اسع نبا ةياور ىف عقو نكل ٠ اهلك تاياورلا
 ديعس ىبأو ةريره ىلأ نع هدنع هنأ نظف « ديعس ىلأ نع اديمح عم ىرهزلا نعو د هرخآ ىف ىأر هنأ كلذ ىع

 عامسب حرص ةو ةئعنعلاب ةرم هاور نايفس نأ نيب نأ فنصملا دارأ امنو . كلذك س يلو . امهقرف هنكل ءاعم ٠
 هل تمدقت دقو لوصوم وه لب قلعم « ىرهزلا نعو د هلوق نأ همعز ىف حارشلا ضعب موو ‹ ديمح نم ىرهزلا
 تقولا ىبأ ةياور ىفو . ةمجرتال قباطملا وهو « رثكالل اذك ( همدق تحت وأ هراسي نع نكلو ) هلو . رئاظن
 « همدق تحن هراسي نع نكلو ه ةريره ىبأ نع عفار بأ قيرط نم لسم دنع عقوو . واولاب « همدق تو د
 لمشت امنوكل معأ « وأ د امف ىلا ةياورلاو « ةالصلا رخاوأ ىف سنأ ثيدح نم فنصالل اذكو ‹«وأ و فذحي
 كلذ ريغو مدقلا تحن ام

 دجسلا ىف ٍتازبلا ةراَكح بيسإب - ۷

 ثفنلاو « قازبلا نم فخأ قوف نم ةائثملاب لفتلاو قازيلا لدب « لفتلا » مسملو , ءاوس هلبق بابلا ىف ىضاملا هدانساب
 ىوونلا هدرو . الف هنفد دارأ نم امأو « هنفدي مل اذإ ةئيطخ نوكي امن] : ضايع ىضاقلا لاق « هنم فخأ هرخآ ةثلثب
 دجسملا ىف قابلا » هلوق امهو « اضراعت نيمومع انه نأ عازنلا لصاحو : تلق . ثيدحلا حيرص فالخ وه : لاقف
 ىف نكي مل اذإ اب ىلاثلا صخو ًاماع لوألا لمحي ىوونلاف « همدق تحت وأ هداسي نع قصبيلو » هلوقو « ةئيطخ



 ها ؟
 ةالصلا باتك- ۸

 ىكم نبا مهنم ةعاج ىضاقلا قفاو دقو . اهنفد دري مل نم لوألا صخعو ًاماع ىتاثلا لمحي هفالخم ىضاقلاو « دجملا

 ییا نب دعس ثيدح نم نسح دانساب دمحأ هاور ام مهل ديشيو . امهريغو <« مبغملا ١ ىف ىطرقلاو « بيقثتلا » ىف

 ىف هنم حضوأو . « هيذؤتق هبوث وأ نمؤم دلج بيصن نأ هتماخت بيغيدف دجملا ىف مخنت نم و ل اعرق اا

 ملف دجسملا ىف عخنت نم » لاق اعوفرم ةمامأ ىبأ ثيدح نم نسح دانرساب ىلارطلاو اضيأ دمحأ هاور ام دوصقملا

 لاق اع وفم سم دنع رذ ىنأ ثيدح هوحت و . نفدلا مدع ديقب الإ ةئيس هلعحجب لف « ةئسحل هلفد نإو < ةئيسف هنفدي

 درج ةئيسلا ركح اهل تبث لف : ىطرقلا لات « نفدت ال دجسملا ىف نوكت ةعاخنلا ىتمأ لامعأ ىواسم ىف تدجوو »

 هنأ » حارجلا نب ةديبع بأ نع روصنم نب ديعس یورو . ىت ٠١ ةنوفدم ريغ ابكرتبو هب لب دجسملا ىف اهعاقيا

ان نم ةلعش ذخأف « هلزنم ىلإ عجر ىتح اهنفدي نأ ىنف ةليل دجسملا ىف مخنت
 ٠ دا : لاق مث اهقد ىتح اهيلطف ءاج مث ر

فد نم ال اهكرت نم صتخم ةئيطخلا نأ ىلع لدف < ةليللا ةئيطخ ىلع بتكي مل ىنلا هلل
 "هللا دغر لا هلع اهن

 « فالخ الب دجسملا ىف ناك ولو بوثلا ىف كلذ زاوج صوصخ هموم نأ ىلع لدي امو . ام نمؤملا ىذأت یهو

 « هلمنب هكلد مث ىرسيلا همدق تحب قدبف برب ىلا عم ىلص هلا » ريخشلا نب هللا دبع ثيدح نم دواد ىلأ دنعو

 زاوجلا لمخ مهضعب طسوتو . مدقت ام ديؤيف « دجسملا ىف ناك كلذ نأ رهاظلاو . لسم ىف هلصأو « ححح هدانسإ

 ليصفت وهو « رذع هل نكي مل اذإ ام ىلع علماو « دجسملا نم جورخلا نم نكمتي مل نأك رذع هل ناكاذإ ام ىلع

 ىدوأو قصب مث الوأ رفح نكلعفلا لبق نفدلا ةجلاعم ادي تن اها لعش نأ قوي معأ هللاو . نسح

 وه اهزاربإ مثإ رفكملا ناكلذإ هنآل . لبق ىذلا فالخع فالخلا هيف ىىرجيف ؛ الثم نفدي نأ ةينب الوأ قصب نم نيبو

 وأ دجسملا بارت ىف اهنفدي رووا لاق « اهنفد امترافك د: هلوف + قووتلا لاقو ؟ ءادتبا اهنفد نم مآب فيكف اپنفد

 ىرحب ىلابورلا هلاق ىذلا : تلق . الصأ دجسملا نم امجارخإ اهنفدب دارملا نأ ىتايورلا ىحو . هئابصح وأ هلمر

« دجسملا ىف » هلوق : ( هيبنت ) . هيف ام فرع دقو ٠ اقلطم عنملا نم ىووذلا لوقي ام ىلع
 طرتشي الف لعفلل فرظ 

 لعأ هللاو . ىبنلا هلوانت هيف دجسملا جراخ وه نم قصب ول ىنح <« هيف لعافلا نوك

 دجسملا ىف ةءاخنلا نفد بيساب - ۳۸

E 2و  Eهتلالكك سن 7 عاشر كل .َ  

ا دبع أن يدع لاق رمن نب قادحسأإ نعم = 5
و ىناا نع ةريرهابأ عم ماه نع 2 نع فازر

 ا

 ا ی ےک رے . .
a - au,3 2 رار  

 ._ .نع ناف هنگ نع الو ¢ هالصم ف مادام هللأ یحانب ام اف: ا قص الف ةالصلا ىلا ا ماق ادإ D لاق

 2 o ا 3 1 . 6 ا ص

 « امنفديف همدق تحن وأ هرات نع قبيلو . اكلت هنيك

كلذ زاوج ىأ ) دجسملا ىف ةماخنلا نفد باب ( لوق
هنع مامه قيرط نم ةر ره ىلأ ثا لح هنو دزؤأو ۲ 

 لظفلب 

 « ةالصلا ىلإ  هلوق نم مهف هنأب دجسملا ىف ةجرتاا ىف هلوق رعشأف < امتفديف د هرخآ ىف لاق مث ءةالصلا ىلإ ؟دحأ ماق اذإ ,

 اراعشإ نفدلاب اذهو ةرافؤكلاب هلبق ىذلا مجرت امأإ : ليقو . كلذ نم معأ ظفللا نك « دجسملاب صتخ كلذ نأ

 نفدلا ى هل نذأ ىذلا وهو ةماخنلا هتيلغ نم سو - ةئيطخلا هيلث تئ أ ىذلا وهو ب ةجاح الب دمعتملا نيب ةقرفتلاب

 ا عنملا صيصخت ىضخقي ( هالصم ىف ماد ام ) هلق : «هنآف ١ ىنممشكللو ؛ ىجاني اماف) هلق . هماقم موقعي ام وأ



 نا 4۱۷ - 4١1 ثيدحلا

 « ةالص ىف نكي ل ولو اقلطم دجسملا رادج ىف عملا ىضتقي ملسملا ىذأب مدسقتملا ليلعتلا نكمل « ةالصلا ىف نك اذإ
 ردج نم اهريغ ىف هن وك نم 3 دشا ةليقلا رادج ىف هن وکو « اةلطم امن دشأ ةالصلا ىف هنوك : لاقي نأب عمجيف

 ةلاع هصاصتتخا هرهاظ نأ مدقت ( اكلم هني نع ناف ) هلق . عنملا ف كارتشالا عم ةتوافتم بتارم ىهف « دجسملا
 بيجأو « رخآ اكلم هراسي نع نأ عم عنملاب هصاصتخا لكشتسا دقف بتاكلا كلملاب دارملا : انلق ناف ٠ ةالصلا
 ضعب باجأو . هيف ام ثم الو ءامدقلا نم ةعاج هلاق اذكه « اع ركتو هل افيرشت نيولا كله كلذ صاصتخا لاهتحأب
 ثيدح نم ةبيش أ نبأ هاور ام هل دهشيو « اهيف تآيسلا بتاكل لخد الف ةيئدبلا تانسحلا مأ ةالصلا ناب نيرخ 0
 ىبأ ثيدح نم ىناربطلا فو . « تائسحلا بتاك هئيع نع ناف ٠ هني نع الو , لاق ثيدحلا اذه ىف افوقوم ةفيذح

 ىلع عقب 3 شا لفتلاف . ه | « هراسي نع هنیرقو هنيع نع كلامو هللا ىلإ نيب موق 0 0 2

 ىلإ ةالصلا ىف لوحتي هنأ وأ « كلذ نم ءىش هبيصي ال ثيحب نوكي ذئنيح راسيلا كلم لعلو  ناطيشلا وهو 0
 نأ نمأي ال ذإ امم ررضلا رمتسي ةرطغناا نآل اهيطغي لقي مل: ةرج ىبأ نبا لاق ( اهقديف ) هلو ٠ لعآ هللاو . نيا
 دارملا : ضايرلا ىف ىوونلا لاقو « ضرألا نطاب ىف قيمعتلا هنم موفي هلاف نفدلا فالخب : هيذؤتف اميلع هريغ ساحر
 ةدايز لب نفدي كلذ سيلف الثم ءیشب هيلع اهكلادف الثم اطابم ناك اذ اماف « ايلمر وأ ايبارت دجسملا ناک اذإ ام امنقدب
 مدقتملا نيخشلا نب هللا دبع ثودح ىف هلوق لمح هيلعو « منام الف ةثيلإ رثأ اهل قب م اذل نكل : تلق . ريذقتلا ىف

 ىف لافقلا لاق : (ةدئاف) .  كلدو هلجر تحن قزيو , دواد ۹ دزع قراط ثيدح ىف هلوق اذکو « هلعنب هکلد مثد
 ر نبل ناضل ا اهآ نأ راع لذ أ مفلا نم جرخم ام ىلع لوم ثيدحلا اذه : هيواتف

 ءا هللاو . مد قازبلا طلاخ اذا اذكو : .ىق نه افرط ناكظنإ اذ ليصفتلا روظإ نكل ؛ هرايتخا ىلع اذهو .ها جسما ف

 2 أذ وو وسي ورع ٍ
 هب و فرب 3. ايلف قازيلا ہرد اذا بسيسو س ۳۹

 1 : , Sb ةماغ ىأر 82+ ىلا نأ سأأ نع ديمح انثدح لاف يهز انث دح لاق ليغامسإ نب ثلام او -- ۷ a ا وتم ل يشل RA E وق سلا لاما ب اا ۶+ ها 7
 ماف اد ؟ حا نإ 1 لاقو س ةيأع 0 كلل هتیها رک ىؤر أ اک ديف یورو رل اک هللا ف

 .6 همدق تف 3 هراس نع ن 3 او ا3 ف - واز - هتاف نيبو 1 0 3 5 هر ا اعف هتالض ف

 0 ا ei رأ م لاق« ضمن ىلع ت درو هيف قزف هقدر فرا 7 2

 4 هتردايو هيلا تراب ةهللا ف فورمملا د لاقو «هرذب و هلرق ىجورسلا ركب 0 قازبأأ هردب اذإ باب )هلو

 ٠ ةجرتاا ىف دييقتلا نورخآ لكشتسار « ىبقبس ىأ قرديف اذك ترداب : لاقيف ةدبل اغملا ف لمعتسإ هنأت بيجأو

 ام وهو روكذملا ثيدحلا قرط ضعب ىف ام ىلإ راشأ هنأ كوح, هقاس'ىذلا ثيدحلا ىف اه ركذال هنأ عم ‹ ةردابملاب
 اذکھ هب و لقيلف ةردأب A تام ناف ؛ ىرسملا هل ر و هراس نع قضييل ود ظل راج ثي لح نم لسم هاور

 ناپ و دواد 8ا ةرأور ىف هرسفو هوح دم ثيدع. نم دوأد أو ةييش ىنأ نالو « ضد لع هضءإ ىوط 2

 لہ نأب امهملا راشأف « ىراخبلا طرش ىلع ال !.,مكل ناحيحص نائثيدحلاو « ضعب ىلع هضعل در مث هبوث ىف لغتي
 باو ةسمخ لبق سنأ ثيدح ىلع مالكا مدقت دقو. لأ هللاو . امف لصف ا ىلع ابف ليصفت ال ىلا ثيداحألا

 يرابلا حض # ماه دس م



a\§ | 
 ةالصلا باتك - ۸

 سلا ا اكاخا
 مم

عفرلاب « هتيهارك» و لب ىنلا نم ىأ « ةزومهم واو اهدعب ءارلا منب « هنم ىؤرو ه انه هلوقو
 « لعفلا كلذ ىأ 

ق ىلع افطع رجلا زوحبو هتيهارك لع افطع عفرلاب «هتدشو » هلوقو ىوارلا نم كش «ىؤر وأ , هلوقو
 . «كلذل » هل و

 « دجسملا نم هنع هزني وأر ذقسي ام ةلازإ ىلإ بدنلا مدقت ام ريغ  دئاوفلا نم ةرؤكذإا ثيداحالا ىفو

 نأو « هتالص دسفت الو ةالصلا ىف وهو قصبي نأ ىلصلل نأو « اهتايصو اهميظعتو دجاسملا لاوحأ مامالا دقفتو

مل اذإ ام هلحعو « حنحتت وأ خفن نم ءىش اممم عقب نأ دب ال ةماخنلا نال نازئاج ةالصلا ىف حنحتتلاو خفنلا
 مو شحفي 

 خفنلا زاوج ىلع فنصملا هب لدتساو < دودم فرح وأ نافرح هلقأو مالك ىمسم هنم نبي لو ثبعلا هبحاص دصقي

 : ةفينحوبأ لاقو . لبق روكذملا طرشلاب نكل < كلذ ىلع روبهجاو « ةالصلا باتك رخاوأ ىف ىتأيس اک ةالصلا ىف

 نبا نع راب و ىاسنلا دنع ةللس مأ نع ثيدحي هل اوادتساو « ةالصلا عطقي مالكلا ةلزنع وهف عمسي خفنلا ناک نا

 سفنلا هرذقتست ام لك : لوقي نمل افالخ طاخلاو ةماخنلا !ذكو « رهاط قاصبلا نأ اهيفو . ةبيش ىلأ نبا دنع سابع

ىلع ةلضفم ديلا ناو « راسيلا ىلع ةلضفم نيبلا ةبج ناف « عرشلاب وه امنإ حيبقتلاو نيسحتلا نأ هنم دافتسيو « مارح
 

 لاد وهو « هسفنب كحلا رشاب رب هنوكل ايلم امحاص ناك نإو تانسحلا نم راثكتمالا ىلع ثحلا امفو . مدقلا

 ّْ هلع اظعتو افي رشت هللا هداز ‹ هعضاوت مظع ىلع

 زلبقلا رك ذو ةالصلا مامإ ىف سانا مامإلا ةظع بسا - ع٠

 لوسر نأ ةريره يأ نع رجرعألا نع دانا ىأ قع كلاما نیا لاق فموي ن هللا دبع اشو - ۸

 ةارؤ رش ناک الو < عوشخ لع قت ام هللا وف ؟ انهاه ىتابق نور لع » لاق اک ا

 « ىربظ
 [ 74١ : ىف هفرط 418 ثيدحلا ]

 . ةالصلا مام] كرت ببسب ىأ «ةالصلا ماهل ىف. هلوقو « ةيل وعفملا ىلع بصنلاب ( سانلا مامالا ةظع باب) هلق

 ( ىلبق نورت له ) هلق . هلبق امل بابلا اذه ةبسانمب راعشإلل هدروأو « ةظع ىلع افطع رجل اب ( ةلبقلا ركذو ) هلق

 ائيش لبقتسا نم نال ةبجلا هذه ىف ىتابق نوكل مک دعف ىرأ ال ىنأ نونظت مآ ىأ « هنم ماي ا راكنا ماهفتسا وه

 ذارملا : ليقف كلذ ىنعم ىف فلتخا دقو . ةدحاو ةبحب صتختال هتيؤر نأ مق ىنلا نيب نکل « هءاروام ريدتسا

 ءارو نم هلوقب هديقي مل ادام ناك ول معلا نال ء رظن هيفو « مهبلي نأ امإو مهلعف ةيفيك هيلا ىحوب ناب امل معلا ام

 فصويو « ردانلا ىف ريسي تافتلا عم هنيع هكردت نم هراسي نع نمو هلع نع نم ىرب هنأ دارملا ليقو . ىربظ

 هنأ راتخلا باوصلاو . بجوم الب رهاظلا نع لودع هيفو « فلكستلا رهاظ اذهو « هربظ ءارو هنأب كانه وه نم

 فئصملا لمع اذه ىلعو « ةداعلا هيف هل تقرخنا علي هب صاح قيقح كاردإ راصبإلا اذه نأو « هرهاظ ىلع لومي

 ةيؤرب نوكي نأ زوحي كاردإلا كلذ مث . هريغو دمحأ مامإلا نع لقت اذكو « ةوبنلا تامالع ىف ثيدحلا اذه جرخأف

 اهل طربشي ال ةيئرلا نأ ةنسلا لهأ دنع قحلا نال باقم ريغ نم اهم ىرب ناك-ف اضيأ هيف ةداعلا هل تقرخا هليع

القع اهمدع عم كاردألا لوصح زوج ةيداع رومأ كلت امتإو « برق الو ةلباقم الو صوصخ وضع القع
 كلذلو ء

 هرهظ فلخ نيع هل تناك ليقو . ةداعلا عم مهفوقول عدبلا لهأل اذالخ ةرخآلا رادلا ىف ىلاعت هللا ةيؤر زا وحي اوکح



 0\6 ۲۰ - عزو فيدحلا

 : ليقو « هریغالو بوث امهبجحب ال امہب رصبي طايخلا مس لثم نانيع هيفنتك نیب ناک لیقو « امئاد هءارو نم اجب یر
 ( كعودخ الو ) هلق . مهلامفأ دهاشيف ابف مهتاثمأ ىريف ةآرملا ىف عبطنت اک هتلبق طئاح ىف عبطنت ممروص تناك لب ش

 . لسم ةءاور ىف دوجسلاب حرص دقو « عوشخ ا ةياغ هيف نآل دوجسلا هب ديرب نأ لمتحيو « ناكرآلا عيمج ىف ىأ ١

 ةزمملا حتفب ( مادأل ىلا ) هلو
 : لاق كلام نب س نع لع نب لاله نع نايس "نب ميلف انثادح لاق ملاص نب حب ازم - ۹

 « ؟ارأ مس یارو نم 5 ارال ىفإ » عوك ولا ىفو ةالصلا ىف لاقف ربنا تر مث 5 الص لكم ىلا انل لس
 [ 3144 < ۷٤۲ : ىف ءلرط _ ٤۱۹ ثيدحلا ]

 رسكب ( قد مث ) هلوقو . مامالل ريكنتلاب ( ةالص) هلوقو . انلجال ىأ (انل لص ) سنأ ثيدح ىف هلق
 مدقت زب نم دنع ( کارال ىلا ) دعب هلوقب قلعتم وه وأ ؛ ةالصلا نأش ىف ىأ ( ةالصلا ىف لاقف ) هلو . فاقلا
 , شك ناك هيف ريصقتلا نوكل امإ هب اماتها ةالصلا ىف الخاد ناكنإو ركذلاب هدرفأ ( عوكرلا فو ) هلوقو . فرظلا
 . ىامأ نم ىنعي ( كارأ ۴ ) هل . عوكرلا كارداب اهماهتب ةمكرلا كردي قوبسملا نأ ليلدب ناكرألا مظعأ هنال وأ
 راتخلا ىلع ليلد هيفر « ىدي نيب نم رصصبأ اک یارو نم رصبأل ىلا د للو . قأيس اک ىرخأ ةياور ىف هب حرصو
 عيمج ىف اعقاو كلذ نوكي نأ لمتحيو « ةالصلا ةلاع صتخم كلذ نأ ثيدحلا رهاظو « راصبإلا ةيؤرلاب دارملا نأ
 ىفو . ءوضلا ىف رصبب اک ةللظلا ىف رصبب ناك هني هنأ دلع نب ُهَوِب ىحو . دهام نع كلذ لقت دقو « هلاوحأ
 ىلع سانلا هبني نأ مامإلل ىغبني هنأو « !هضاعبأو اهناكرأ مامت] ىلع ةظفاحلاو ةالصلا ىف عوشخلا ىلع ثحلا ثيدحلا
 ةالصلا ةفص باوبأ ىف عوشخلا كح ركذأسو . ىلوآلا فلاخام مهنم ىأر نإ امس الو « ةالصلا لاوحاب قلعتي ام
 1 ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع مالكلا ةيقب عم فذصملا هب مجرت ثيح

 ؟ نالذ ىب دجسم لاقي له باپ - ١
 ل لا لور نأ رغ نب هلا دبع نع عفان نع كلام انةربخأ لاق کشو ن هللا دبع اشو - ٠

 ا مل ىتلا ليلا نيب باسو . عادوا ةي اهدمأو «ءايفملا نم ترو ىتلا ليلا نيب قاس

 اهم باس نميف ناک رع نہ ولا دبع ناو َقيَرَز یب دجسم ىلإ
[YF < TAY: < TATA < YATA : ىف هفارطأ 4ثيدحلا ٠١ [ 

 نديم لآ , رمع نبا لوق هيفو « ةقباسملا ىف رمع نبا ثيدح هيف دروأ ( نالف ىب دجسم لاةي له باب ) هلق
 هب قحتلبو « امف ىلصملا وأ اهيزاب ىلإ دجاسملا ةفاضإ زاوج هنم دافتسيو ؛ ارغصم ىازلا ميدقتي قيرزو « قيدذ یب
 لمتحي ذإ الامتحا هيف نأ ىلع هبنيل مامفتسالا ظفلب ةمجرتلا فنصملا دروأ امو « ابر ىلا رلا لامعأ ةفاضإ زاوج
 ؛ هدعل ثدح ام كلذ نوكي نأ لمتع و « هئمز ىف تمقو ةفاضإلا هذه نوكت نأب لَو ىنلا هلع دق كلذ نوكي نأ
 نأ هركي ناك هنأ هنع ةبيش ىلأ نبا هاور ايف ىعخنلا ميهاربإ كلذ ىف فلاخلاو « زاوجلا ىلع روهجاو ربظأ لوآلاو
 اذه لدم ىف ةفاضإلا نأ هباوجو ٠ ( هلل دجاسملا نأو ١ ىلاعت هلوقل نالف ىب ىلصم لوقيو نالف یب دجسم لرقي



 ةالصلا باتك- ۸ ه٦

 حتغب ءايفحلا : ( هيبنت ) . ىلاعت هللا ءاش نإ داہج لا باتكك ىف نآملا دئاوف ىلع مالكلا ىأيسو . كلم ال زيي ةفاضإ

 عادولا ةين* نم دهعلل « ةينثلا د هلوق ىف ماللاو . ةياغلا دمالاو < ةدودم ةريخأ ءاي أهدعب ءافلا نوكسو ةلمبملا

 جملا ىف ونفا قيلعتو ةمسقلا بسا - ٣
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 ناواصو ونص لثد ٠ ناونق بأ ةعاجلاو « ناونق نانثالاو « قذعلا ونقلا : هللا دبع وبأ لاق
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 نم لام ا ئیللا ا : لاق هنع هلا ىضر سنا نع بيهمص نب زيزعلا رابع نع ميهاربإ لاقو ب ۴

 ىلإ يل لا لوسر جر « هيلع هلا لوسر هب نأ لامك ١ ناكر اقوا : لاقف نيم

 : لاقف ساب.لا هءاج ذإ . هاطعأ الإ ًادحأ ىر ناك اف « هيلا ساغ ءاج ٌةالصلا اىضَك انف « هيلإ تفت لو ةالصلا

 بهذ م ر قرانشتا دعو للك لا لوسر هل لاقف . اليقع تيدافو یسک تيدا ین إف « ىغا لا لوسر اي

 . ال : لاق . لع تنأ هع راف : لاق . ال : لاق . ىلإ فر ي را هلا لوسر اي : لاق « مطب رف لقب

 . لع تنأ هئفراف : لاق . ال : لاق . "رع تر سك N م « هنم رف

 0 هيب عقلي هللا ةلوسر لازاف « "قطا مث « هلاک ع اقف هلت مل . هني تف .ال : لاق

 مو اهني و يَ هللا ةلوسر ماق اف . هص رح نی ایج - انيَكَع نخ
 [ ۴٠٣۰۰ ۳۰۲۹ : ىف هافرط 45١ ثيدحلا ]

 « قذعلاب انتياور ىف لصآلا ىف هرسف نونلا نوكسو فاقلا رسكب ونقااو  اهزاوج ىأ ( ةمسقاا باب ) هلو

 نونلا رسكب ىأ ( ناونق نائثالا ) هلوقو . هيف ام نوجرعلا وهو « ةمجعملا لاذلا نوكسو ةلمهملا نيعلا رسكب وهو

 انتياور ىف اذك ( نامهط نبا ىنءي هاربا لاقو ) هلق . اهروراظب ءافتكا ةثلاثلا لمهأ ( ناونصو ونص لثم ) هلوقو

 ريغب بسحأ اهف نايبط نبا وهو مدارا نع ىراخبلا هركذ : ليعامسالا لاقو . اهريغ ىف لمهأو « باوص وهو

 صفح نب نحأ قيرط نم هکر دسم ۴ کاجلاو هج رخاتسم ىف ےہ وبأ هلصو دقو : تلق . اميلعت ىنعي . دانسإ

 نامبط نب هاربا ىلإ دانسالا اذ ىراخبلا جرخأ دقو « نامبط نب ميهاربإ نع هيبأ نع ىروباسينلا هللا دبع نبا

 « بوم ريغ « زيزعلا دبع نع » اهريغ ىفو « انتياور ىف اذك ( بيبص نب زيزعلا دبع نع ) هلق . ثيداحأ ةدع

 قيلعت ىف اٹیدح بابلا یف ىراخبلا ركذب ملو , ”ىثب سیلو « عيفر نب زيزعلا دبع هنإ ليق : فارطألا ىف ىزملا لاقف

 دجسملا ىف لاما عضو زاوج نم هذخأ لب ءالاق اک سیلو . هسنأ : نيتلا نيا لاقو ؛ هلفغأ : لاطب نبا لاقف ءونقلا

 ىعجشالا كلام نب فوع ثيدح نم ىئاسناا هاورام ىلا كاذب راشأو . هنم نيجاتحما ذخالل عضو امهنم الك نأ عماجم

 بر ءاش ول : لوقبو ونقلا كاذ ىف نعطي لمف فشح انق لجر قلع دقو اصع هدب و هل هللا لوسر جرخ د لاق

 قو ؟ هلفغأ هنإ لاقي فيكف ءايوق هدانسا ناک ناو هطرش ىلع وه سیلو « اذه نم بيطأب قدصت ةقدصلا هذه

 « دملا ىف قلعي ونقب طئاح لك نم سأ علي ىثلا نا ١ ظفلب لئالدلا ىف تباث هجرخأ رخآ ثيدح اضيأ بابلا

 ( نيرحبلا نم لام ز مل . !متمسق ىلع وأ اهظفح ىلع ىأ « ليج نب ذاعم املع ناكو ه هل ةياور ىفو « نیک اسلا ا



 ٤۲۱ - ٤۲۲ o۱۷ ثيدحلا

 نم ىرضحلا ن ءالعلا هب لسرأ وا فلأ ةئام ناك هنأ السر لاله نب ديمح قيرط نم ةييش ق نبا ىور

 فوع نا ورک ثيدح نم ىزاغملا ىف فصلا دنعو ٠ هلع ىنلا ىلإ لح جارخ لوأ وهو : لاق ٠ نيرحبلا جارخ
 وبأ مدقف « مهلا حارجلا نب ةديبع بأ عبو ىرضحلا نب ءالعلا مهيلع سمأو نيرحبلا لهأ اص قلب ىنلا نا د
 لوسر نأ ىدقاولل ةدرلا ىف نكس « لاملاب ىتألا نييعت هنم دافتسيف . ثيدحلا « همودقب راصن الا تعمسف لام ةديبع
 إب ىنلا نأ ه رباج ثيدح امأو . ةديبع بأ قيفر ناكهلءاف « ىنقثلا ةثراح نب ءالعلا وه لاملاب ىرضحلا نب ءالعلا
 حي وهف , ثيدحلا ولي ىنلا تام ىتح نيرحبلا لام مدقي ملف » هيفو « كتيطعأ نيرحبلا لام ءاج دق ول : هل لاق
 لام ناك هنال لي ىنلا ايف تام ىتلا ةن.-لا ىف مدقي مل هنأ دارملا لب مدقت امل اضراعم سيل و « فنصملا دنع قاس اک
 نبا ىأ ( اليقع تيدافو ) هل . هوب ىأ ( هورثلا لاقف ) هلق . ةنس ىلإ ةنس نم مقي ناكف ةيزج وأ جارخ
 دوعي هبوث ىف ريمضلاو « ةحوتفم ةثلثم مث ةلمهعب ( ا ) هلرقو « ردب ةوزغ ىف سابعلا همع عم رسأ ناكو بلاط ىنأ
 ءءارلا نوكسو ملا مضإ ( موضعب سم) هلو . لمخاو عفرلا رهو لالقإلا نم هلوأ مضب ( هلقي ) هلق . سابعلا ىلع
 (هلهاك ىلع) ِهْإَق . هعفري وب ىأ عفرلا زوجي و « مالا باوج نال مزجلاب (هعفرب) هلوقو «زمملاب ءسؤا » ةياور فو
 ىأ ةثلثملا حتفب ( مرد امم مشر ز هلوقو . حتفلاب ( ابي ) و , عابتإلا نم هلوأ مضإ (هعبشي) هلوقو . هيفتك نيب ىأ
 قرفي نأ هل ىغيني مامإلا نأو « رثك وأ لق لاملا ىلإ هتافتلا مدعو عقلي ىنلا م رك ناب ثيدحلا اذه ىفو . كانه
 نيكرشملا ءادف باب ىف داوجلا باتتك ىف ثيدحلا اذه دئاوف ىلع مالكلا ىقأيسو « هرخؤي الو |مةحتسم ىف ڂاصملا لام
 هيف نولسملا كرتشي ام عضو زاوج انه هنم ةجاحلا عضومو . ىلاعت هللاءاش نإ ارصتخ هيف فنلصملا هرث ذ ثيح
 ون و ء هلجال دجسملا ىب ام اهريغو ةالصلا نم دجسملا هل عضو ام عشب ل اذإ ام هلعو « دجسملا ىف افوعنو ةقدص نم
 « شاہی نم برشل ءاملاک دجسملا ىف هعفن معبام عضو زاوج هام دافتسي و « رطفلا ةاكز لام عضو املا اذه عضو
 قيفوتلا هاب و « لرالا نود ىناثلا عنميف نزخلل عضوي ام نيبو ةةرفتلل عضوي ام نيب ةقرفتلا لمتحيو

 هم اجا نمو ؛« لا ف ماال اعد نم ساپ 2

 ّىَنلا تدجو » لاق 3 - هلا رابع نب قاحسإ نع كلام ان ربحا و 7 ل دبع اشو - ۲
 لاقف . مف : تق ؟ مامطا : لاقق . معن "اق ؟ حط وأ کسر : یل لاقف ء تقف ءسان هعم دجسلا یف بكَ
 » ما نيب تانا قطاف . اوموق : هعم نأ

 [ AA ¢ هوم١ هعمل ‹ ۴۵۷۸ : ىئ هفارطأ _ ۲ ثيدحلا ]
 درو . هيلا باجأ نمو » ىيمشكلا ةياور ىفو ( هنم باجأ نمو دجسملا ىف ماعطل اعد نم باب ) هلت

 « دجسملا ىف , هلوق نأب باجيو « ىناثلا وهو ةمجرتلا قش دحال بسانم هنأ هيلع دروأو « ارصتخم سنأ ثيدح هيف
 وذللا نم سيل ةحابملا رومالا نم كلذ لثم نأ هنم ضرغلاو « ةرهاظ ةبسانملاف « ماعط» هلوقبال ءاعدد هلوةب قلعتم
 ىنبنمدكلا ةيارر ىلعو « دجملا ىلع دوعب ريمضلاو ةيئادتبا « هلم » هلوق ف « نمد ىو. دجاسملا ىف عن ىذلا
 ٠ نكي لل نإو مانطلا ىلإ ءاعدلا زاوج ثيدحلا ىفو . هلوح نا. لدب « هعم نمل لاق » ىنممشكدالو « ماعطلا ىلع دوعي
 . سأ الذ هريغ هعم رضع نأ هركب ال هنأ ىعادلا نم لع اذإ وعدملا نأو « ليلقلا ماعطلا ىلإ ريثكلا ءاعدتساو « ة#و
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 ةالصلا باک - ۸

 د ا ا 0

 ةوبنلا تامالع ىف امات فنصملا هدروأ ثيح ىلاعت هللا ءاش نإ ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ةيقب قأيسو . هعم هراضحاب

 ءاسنلاو لاجكلا نيب ردجسلا ىف نامّألو ءاضقلا ببسإب - ع

عج نبا ان ريخأ لاق قارا دبع ان بخ لاق یے اشو - ۳
 لم نع باهمش نہا ىنربخأ لاق 

جر هتأ رما عم دو الجر تارا لا لوسر اي : لاق الحر نأ 2 دعس نا
 رل حملا ىف انعالتف ؟ ا ال

 « دهاش انأو
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خلا فطع نم وه ( دجسملا ىف ناعللاو ءاضقلا باب ) هلق
 « ءاسنلاو لاجرلا نيب د لوق طقسو . ماعلا ىلع صا

 نإ ناعللا باتك ىف هيف مسأ نم ةيمستو روكذملا دعس نب لهس ثيدحب قلعتيام ىلع مالكلا ىتأيسو , رفعج نا

 ىلاعت هللا ءاش نإ ماكحالا باتكى دجسملا ىف ءاضقلا زاوج ىف فالتخالا ركذ ىتأيو . ىلاعت هللا ءاش

 : رحتي الو « أ ثيح وأ «ءاش يح ا لحد اذإ a اي )6

ع باهش نبا نع دعس نب ميهاربإ ان دح لاق لم ”نب هللا دبع اشو 4
 نع ميلا نب دوم ن

ادل بع بأ : لاقف هن زن ىف دان هلل نا نأ » كالام نب امنع
 ىلإ هل ترشأف : لاق ؟ كتيب نم كل لع

 6 نيتعكر لصف 3 ةا انفو ا ىنلا کف : ناكسم
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وخدلا ىف ماعلا نذالا هيفنكي وأ لزلا بحاص نذإ لع فق وتب له ىأ , هتادأ
 هلوقو . كشلل تسيل اذه ىلع وأف ؟ ل

 مدح لف : بلبل لاق . ىناثلا قش اب قلعتم وهو « ةلمهملا ءاحلاب ور هنإإ ليقو « ميجلاب هانطبض ( سمجتي الوز

لأسملا نأ ىراخبلا دارأ ام : ريثملا نبا لاقو . هيف هل نذأ ىذلا عضوملا نم ىأ
 نم ىلصي لبف « رظن عضوم ة

 نأ ىلإ جاتح وأ ؟ نذإلا هلوانت ىلص وأ سلج ااف « ناكملا .إ زج ىف ماع لوخدلا ىف نذإلا نال ءاش ثيح یعد

 ةالصلل ىعد هنال لم ىنلا نذأتسا امتإو . لوألا رهاظلا ؟ كلذ لمف كلم ىنلا نال هتالص ناكم نييعت ىف نذأتسي

خت بح ىلا ةعقبلا ىف ىلصيل هلأسف هتالص ناک« تيبلا بحاص كرتا
 موم ىلع ومف هسفنل ىلص نم امأو . كلذب اهصيص

 وبأ حرص ( بابش نبا نع ) هلق . لعأ هللاو . صتخف مومعلا كلذ لزنلا بحاص صخب نأ الإ : تلق . نذالا

عابسب هدئسم ىف ىبلابطلا دواد
ابش نبا نم هل دعس نب ريهاربا 

عيبرلا نب دوم نع ) هوت . ب
 باب د ف فنصلللو ( 

ا نإ بوقعي قيرط نم قأيس اک «ةعاج لفاونلا
اق بابش نب | نع هيبأ نع دعس نب هارب

 . دوم ىريخأ » ل

 هتياور ىف روك ذملا بوقعي داز ( نابتع نع) هلق
اتك ىف رخآ هجو نم مدقت اک ةجما هلقع ىف دوم ةصق

 « معلا ب



 ۵۹ ئم كيدحلا

 بوقعي ةياور نم هقاسو انه فاصملا هرصتخا ( هأزنم ىف هاتأ) هلق . نابّتع نم دوم عامسب ًاضيأ بوقعي حرصو
 ةياور ىف اذكو « رثكالل اذك ( كتيب نم ىلصأ نأ ) هلق . تالا بابلا ف ليقع قيرط نم هدروأ اک امات روكذملا
 : 1 ۴ 0 f ودعل هدعب ىذلا بايلا ف ثيدحلا لع مالكلا ىتأبسو . « كتب ىف » ىنممشكللو « كل ىلصأ نأ » انه ىلمتسمللو بوقعي

 ا - 3 ٠ : - .٠
 ةا دراد ف ہ لحسم ف بزاع ن مارماا ىلصو .٠ تولا ف دجاسملا اپ -_- ا

eدوم را : لاق باهش نبا نع 1 ا لاق يللا انث لح لاق ا ب 0 اشم —  

 نأ ها نافألا ن اردن دبش نمم لاپ هللا لوسر باسا نم وهو كلام نب نابتع نأ ئراصنالا ميبرلا نبا "يا ع د هع # ساس و ۶ a ع

 ىداولا لاس اطمألا تناك اذاف « یول ىّلصأ انأو ىرصب تركنأ دق هللا لوسر اي : لاقف ر هللا لوسر

 یی ىف ىلصتف ىنبتأت کن أ ہللا لوسر اي تذدوو . مهم ىلصأف م دجسم ىف نأ مطتسا مل مهتيبو ىنيي ىذلا
a Aركب وبأو شم للا لور ادغف : نابتع لاق . ا ءاش نإ ”لمفأس : اکر هللا ”لوسر هل لاقف لاق . ىلصُم ٌهْذخت اف ١" هللاا ' :' . شالض ذ  

 نأ ةر نأ : لاق "مث تيبلا لخد یتح سا رف هل تنذأف هلي هلل ”لوسر نذأتساف ٌراهنلا حف را نيح 0 هع دس م و ت رک 0 ل 7
 هَ م 5 ارس 5 7 .ٍ . 3 م 2

 نیتسک ر ىلصف انصف انمقف « كف علي كلا لوسر ماقف «تيبلا نم ةيحان ىلإ هل ترشاف لاق ؟ كتيب نم ىلصأ
aاوعمتجاف ددح 'ئوذ رادلا لهأ نم لاجر تببلا ىف باثف لاق , هل اهانمتص ةريزخ ىلع ةانسِنَحو : لاق « لس مث 3 ےس 0 7 8 ٠رس ےس 9  » 
 . هلوسرو هللا بح ال قفانُم كاذ : مهضعب لاقف ؟ - نشخدلا نا وأ - نيالا نب كلام نبأ : مهنم لئاق لاقف 0 ا 3 .٠ 0 و ۹ ۴ ٠ و” .

 هل وسرو هللا : لاق ؟ هللا هجو الذب ديرب هنا الإ هلإ ال لاق دق هارت الأ ٠ تل ذ 'لقت ال : ملي هللا لوسر لاقف 7 1 ١ ف 0 0 0 57 م جس مل 55 2

 لاق نم رانلا ىلع مرح دق هللا ناف : تالي هللا لوسر لاق . َنيقفانملا ىلإ هتحيصن و ُهَبِحَو ىرن اناف : لاق « رعأ
 م + اوك و

 ااا دمع نب نيا لاس "من : باهش نبا لاق . هللا ةجو كلذب ىنتيم « هللا الإ ۷ د
 الذب 000 _موبرلا ن دو ثيدح نع - مهنا رس نم وهو لاس یب

 ( ةعامج هراد ىف دجسم ىف بزاع نب ءاربلا یلص و ) هلق . ( تويبلا ف ) دجاسملا ذاختا ىأ ( دجاسملا باب )هلق
 ىجرزخلا ىأ ( كلام نب نابتع نأ ( هلو . ةصق ىف هانعم ةبيش ىلأ نبا دروأ رثالا اذهو « ةعامج ىف , ىنرمشكلاو

 ىف( قأ هنأ ) هلق ٠ ابمض زوحيو نيعلا رسكب وه ‹ جرزخلا نب فوع نب ورمع نب فوع نب ملاس ىنب نم ىملاسلا

 نايتإ بسن نوكي نأ لمتحيف ‹ كلذ هنم بلطي مقل ىنلا ىلإ ثعب هنأ لسم دنع نابتع نع سنأ نع تباث ةءاور
 نم ىناربطلا فو . اركذم امإ و ايضاقتم امإ ىرغخأ هيلا ثعبو ةرم هاتأ نوكي نأ لمتحو « ازاجم هسفن ىلإ هلوسر
 موي هانأ هلأ هيفو « هللا لوسر اي ىتتيتأ ول : ةعمج موب قبب ىنلل لاق د هنأ هدنسب باهش نبا نع سيوأ یا قيرط
 روبمج هركذ اذك ( ىرصب تركنأ دق ) هلو . اذا ال ةقيقح تناك كلذب نابتع ةبطاخم نأ هرهاظو « تبسلا
 قيرط نم ىتاربطلاو « سنوي قيرط نم مسملو « رمعمو دعس نب ميهاربإ قيرط نم فنضملل اک باهش نبا بامجأ
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 ةالصلا باتك- ۸

 رم نب نمحرلا دبع قيرط نم ليعامساللو « ىرصي ءاس ام و سيوأ ىفأ قيرط نم هلو « ىعازوألاو ىديبزلا

 كلذ لكو «ء“ىثلا ضعب ىرصب ىف ىباصأ د تباث نع ةريغملا نب ناجاس قيرط نم للو « لكي ىرصب لمج »

 نع كلام قيرط نم رطملا ىف ةصخرلا باب ىف فنصملا هجرخأ نكل ٠ كاذ ذإ ىمعلا غلب نكي ل هنأ ىف رهاظ

 للا ةلظلا نركم ا: لَم هللا لوسرل لاق هنأ و « ىمعأ وهو هموق موب ناک نابتع نإ » هيف لاقف بارش نبا

 1 لب « كلذك ىدنع تسلو < هرب ةضراءم هذه كلام ةياور نإ : ليق دقو . ثيدحلا « رصبلا رب رض جرانأو

 . لب ىنلل هلاؤس نيحال ثيدحلا هنم عمو دوم هيفل نيح ىأ « ىمعأ وهو هموق موب ناک نابت نإ » دوم لوق

 ‹« رصبلا رر رض لجر انو » هلوق امأو . «هموق مؤي ىبعأ خيش وهو نابنع ىلإ تج ١» بوقعي ةءاور ىف هلوق هنيو

 نب هاربا قيرط نم هجام نيا ةياور ىف هلوق لخل) اذه ديؤيو . « ىرصإ تركت , هلوتكر ض هيف ىنباصأ ىأ

 ل هنأ ىف رهاظ هناف « 'ىثلا ضعب ىر.هب ىف ىنباصأ » سم ةياور ىف هلوقو « ىرصب نم تركنأ امل , اضيأ دعس

 نيب ةميزخ نبا عج دقو « لسرأف ىبع هنا ١ ظفلب تبا نع ةيلس نب داح قيرط نم لاسم ةياور نکا « هامع لكي

 ءوس هرصإ ىف نم ىلع قلطي ظفللا اذه « ىرصب تركنأ » هلوق : لاقف باش نبا بامصأ نم هريغو كلام ةياور

 هنم هرقل ىع هيلع قلطأ : لاقي نأ ىلوالاو . ىهتنا اًئيش رصبيال ىبعأ راص نم ىلعو ءام ارصإ رصبب ناك نإو

 ىلصأ ) هلق لعأ هللاو . تاياورلا فاتأت اذببو « ةحصلا لاح ىف هدېعی ناکام ضعب تاوف ىف هل هتكراشمو

 لاس ) هلو ‹ دعس نب هاربا نع ىبلايطلا دواد وبأ كلذب حرصو < ممم رب ناك هنأ دارملاو ‹ مېلجال ىأ ( ىوقل

 راطمالا ناو د ىديبزلا قيرط نم ىلاربطالو « لاح لا ىلع لحما قالطإ نم ومف ؛ ىداولا ىف ءاملا لاس ىأ ( ىداولا

 ىكسم نيب ىذلا ىداولا ليسي » ىليعامسالا ةياور ىفو ( معو ىنبب ز هلو . « ىداولا ليس یعنم نوكت نيح

 (تددو) هلق . ءىق لع افطع بصالاب ( مب ىلصأف) هلق ٠ « مهعم ةالصلا نيب و ینیب لوحيف ىوق دجسم نيبو

 ردصملا ف روهشملاو ؛ ردصملا ىف واولاو ىضاملا ىف لادلا حتف زاوج زارقلا ىكحو . تينمت ىأ ىلوالا لادلا رسكب

 اذكو « ىلا دعب ءافلا عوقول بصنلا زوج و ءايلا نوكسب ( ىلصتف ) هلو . ثاثم وبف حتفلا اضيأ هيف ىحو مضلأ

 ليق اذك « كربتلا ضحل ال قيلعتلل انه وه ( هللا ءاش نإ لعفأس ) هلق . بصنلا زوج و عفرلاب ( هذختأف ) هلوق

 اذه رهاظ ( نابتع لاق ) هلق . عقيس كلذ نأب مزجلا ىلع ىحولاب ل هءالطا لاّتحال كربتلل نوكي نأ زوحيو

 نع هتياور نم هرخآ ىلإ انه نمو ء ةطساو ريغب عيب رلا نب دوم. ةياور نم انه ىلإ هلوأ نم ثيدحلا نأ قايسلا

 ف حيرصنلا عقو نكل « كلذ روضح نع رغم ادو نال لسم لوالا ردقلا : لاقي دقو . ةصقلا بحاص نايتع

 عامسلاب هحيرصت عقو اذكو « ةناوع ىنأ دنع بابش نبا نع ىعازوألا ةياور نم د ومو نابتتع نيب ثيدحتلاب هلوأ

 « نابتع لاق ٠ هلوق لمحيف « ىضاملا بابلا .ؤ هائر ذ اك دعس نب ےھاربا قيرط نمو رمعم قيرط نم فئصملا دنع

 ىئاربطالو « ء دغلاب د ىليعامالا داز ( ىلع ادفف ) هلق . ثيدحلا لوطل كلذ اماتها هخيش مسا داعأ ادوج نأ ىلع

 م ( ركب وبأو ) هلو . مدقت اك تبسلا موب حقو هيلا هجوتلاو « ةعمجا موي عقو لاؤسلا نأ سيوأ ىنأ قيرط نم

 ةياور ىف نكل « اف تنذأف انذأتسأن د ىعازوألا ةياور ىف نا ىح « هريغ باهش نبا نع ةاورلا روبج ركذي

 نم ىقاربطالو هب ادع نم هللا ءاش نمو لات أف » نابتع نع سنا قي رط نم سلو ءرسعو ركب وبأ هعمو ١ سيوأ ىنأ

 لوخدلا دنع مث هجوتلا ءادتبا ىف هدحو هبحع ركب ابأ نأب عملا لمتحيف « هءاححأ نم رفث ىف د سنأ نع رخآ هجو



 ۵۱ به ثيدحلا

 لاق « لخد ىتح » یمشکلاو « ( لخد نيح سلحي لغ ) هلو . هعم اولخدف ةباحصلا نم هريغو رمح عمتجا هلبق وأ
 اردابم تيبلا لخد ىتح اهريغالو رادلا ىف سلجي لف ىنعملا لب « كلذك سيل و « طلغ اهنأ مهضعب معز : ضايع
 اذاكو « بحت نبا لاق ىتح سلحي ل لخد انلف  ىملايطلا دنع اذكو فنصملا دنع بوقعي ةياور و . هبدسب ءاجام ىلإ
 ةكيلم تیب ىف هنم عقو ام فالخب هتالص دعب عقو امن] هسولج نال « دارملا ىف نيبأ یهو « رخآ هجو نم ليعاعالل
 ىلصأ نأ ) هلق ٠ اهب أدبف ةالصلا ىلإ ىعد انهو « هب أدبف ماعطلا ىلإ ىعد كانه هال « لص مث لكأف ساج ثيح
 ( ءانسبحو ) هل . ‹ كتيب یف » هدحو ىنببمشكلا دنع عقوو ؛ ىرهزلا ةاور نم روبجلاو رثك الل اذك ( كتيب نم
 عون ءاه مث ءار مث ةيناتحت ءاي مث ةروسكم ىاز اهدعب ةحوتفم ةمجعم ءاخم ( ةريزخ ) هلو . عوجرلا نم هانعنم ىأ
 مل ناو  قيقدلا هيلع رذ يضف اذاف ريثكءام هيلع بصي مث اراغص عطقي مل نم عنصت : ةبيثق نبا لاق . ةمعطألا نم

 هيف قيقد نم ءاسح یه ليقو : لاق « ةليل تاب مل نم ه دازو هوحت بوقمي ركذ اذكو . ةديصع وهف مخل هيف نكي
 ىف فنصملا هاكح اذكو « ةلاخنلا نم ةريزخلا نأ مثيلا ىنأ نع ىرهزألا ىكحو « هوحن ةرهمجا ف ىحو « مس
 ريسفتلا اذه ديؤيو : تلق . لبرغي مل قيقد ةلاخنلاب دارملا : ضايع لاق « ليمش نب رضنلا نع ةمعطالا باتك
 مث اليلق ةطنملا نحطت نأ ىه : ةغللا لهأ لاق « نيتمجعمو ميج « ةشيشج ىلع د لسم دنع ىعازوألا ةياور ىف هلوق
 ةمعطالا ىف فنصملا ىكحو . تالمهم نيءارو ءاحب نيحيحصلا ىف تيور اهنا : علاطملا فو . هريغ وأ محش اهيف قلي
 «ةدحوم فلالا دعب ر ةثلثع, ( لاجر تيبلا ىف باث ) هلق . نبللا نم عنصت - تالمبمب ىلا ىأ - اهنأ اضيأ رضنلا نع
 بجاص لاقو . ةباثم تيبلل ليق هنمو « مهقارتفا دعب سانلا عمتجب ةباثلا : ليلخلا لاق . اوقرفت نأ دعب اوعمتججا ىأ

 - رادإ راصنالا رود ريخ , هلوقك « ةلحلا ىأ ( رادلا لهأ نم ) هلق . لبقأ اذإ باثو عجر اذإ باث لاقي : مكحما
 ( نشیخدلا نب كلام ( هلو ”ىدتيملا اذه م مل( مم لئاق لاف ( هلق .٠ ابلهأ دارملاو ¢ ملحم ىأ 4 راجنلا ۳

 1 نبا وأ ( هۆ . نون مش ةراودلد ةمجعم نيش اهدعب ةيف احلا ءارلا ةنوكسو ةمجعملا ءالا حتفو ةلمبملا لادلا مطب

 . کم وأ رغصم ود له ىوارلا نم هيف كنثلاو « هلوأ رسك ىكحو امهنيب ءاخلا نوكسو نيشلاو لادلا مضي ( نشخدلا
 نوثنلاب ‹ نشخدلا » رمعم ةناور نم نيب راىلا ف فنصملا دنعو « نونلا لدب ميملاب ةيناثلا ىف اذه ىلمتسملا ةياور ىفو

 بي

 . حلاص نب دمحأ نع ىتاربطلا لقت و « كدلاب رمعم قيرط نم هلو « سلوي قيرط نم لسم اذكو ؛ كش ريغ نم |ربكم
 ىاربطلاو « نابتع نع سنأ نع تباث قيرط نم لسمل اذكو « ىملايطلا ةياور ىو مملاب « مشخدلا ١» باوصلا نأ

 ىف ربلا دبع نبا لاق « كيدحلا ىوار ناہتع وه ليق ( مهضعب لاقف ) هل . هيبأ نع سنأ نب رضألا قيرط نم

 . مشخدلا نب كلام وه هيلا رادملا قفانلاو « نابتع وه نيقفانملا نم لجر لتق ىف هلي ىنلا راس ىذلا لجرلا : ديبقلا
 برغأو . نايتع وه هتراس ىذلا نأ نم هاعدا ام ىلع لبلد هيف سيلو « بابلا اذه ىف روكذملا نابتع ثيدح قاس مث

 ؛ اذه همالك نم اذخأ نابتع وه « قفانم كلذ ١ ثيدحلا اذه ىف لاق ىذلا نأ ربلا دبع نبا نع لقنف نبرخأتملا ضب
 قاس مث « ورم نب لمس رسأ ىذلا وهو اردب كلام دوش ىف فلتخي مل: ربلا دبع نبا لاقو « كلذب حرصت هيف سيل و
 قمعإ نبال ىزاغملا فو : تلق . « اردب دهش دق سيلأ » هيف ملكست نمل لاق مب ىنلا نأ ةررره ىبأ نع نسمح دانسأب
 « قافنلا نم هب مهتأ ام ءىرب هنأ ىلع لدف , رارضلا دجسم اقرخ ىدع نب نعمو اذه اكلام ثعب قلب ىنلا نأ
 « نيقفانمل هددوت هيلع ةباحصلا ركنأ امثإ رفكلا قافن سيل هب مهتا ىذلا قافنلا وأ ؛ كلذ نع علقأ دق ناك وأ

 ىرالا ف # ١ ج٦١ - م
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 مسملو « لوقي امأ د ىسل ايطللو ( هللا الإ هلإ ال لاق دق هارت الأ ) هلق . بطاح عقو 5 كلذ ىف ارذع هل لعلو

 لوقيل هنإ ه هباوج ىف اولوقي مل كلذ الولو . كلذب مزجال نأ مابفتسالا اذه نم اوف مهنأكو ءدبشي سيلأ »

 هلوق . هبجوت ىأ (هبجو ىرت اناف ) هلق . نابتع نع سنأ قيرط نم مسم دنع عقو اک « هبلق ىف وه امو كلذ
 رهاظلاو ‹ لاق اذك« ءاہنتالا نعم نمض دق :لاق مث هيل ال هل تحصن لاقي : ىنامركلا لاق ( نيقفانملا ىلإ هتحيصنو )

 هلق . هب لعلل فوذحف هتحيصأ قاعتم امأو «ىلاب ىدعتي ىذلا ومف « هبجو د هلوةب قلعتم « نيقفاناا ىلإ » هلوق نأ
 « كلذ دعب » ىن مشكلا داز ( تلأس مث ) هلو . قلعم هنإ لاق نم موو « ىضاملا دانسالاب ىأ (بابش نبا لاق)

 «مهرايخ ىأ ةلمهملا حتفب ( مهتارس نم ) هلق . هوطلغو ةمجمملا داضلاب هطبضف ىسباقلل الإ مهعيمج نيتلمبعب نيصحلاو

 ةارسلا نم هلصأو  ردقلا عيفر ناك اذإ ورسي لجرلا ورس نم ردقلا عفترملا وه : ديبغ وبأ لاق «ىرس عمج وهو

 اضيأ هعمس نيصحلا نوكي نأ لمتح ( كلذ هقدصف ) هلق . امسأر وه ليقو « ةبادلا روظ نم عضاوملا عفرأ وهو

 . ثيدحلا اذه ىوس نيحيحصلا ىف نابتعل الو نيصحلل سيلو , رخآ ىباعص نع هلمح نوكي نأ لمتحو « نابتع نم

 اک كلام نب سنأ اضيأ نابتع نم هعمس دقو « ارصتخمو الوطم عضاوم ةرشع نم شكأ ىف ىراخبلا هجرخأ دقو

 نأ « ةعامج لفاونلا باب , ىف ىنأيسو « ىتاربطلا هجرخأ نابتع نم هببأ عم سنأ نب ركب وبأ هعمسو ء لسم هجرخأ

 ىلع ةمرحم راثاا نأ نم هرهاظ هيضتقي امل هركذ أف نابتع نع هب ثدحن عيبرلا نب دوم عم ىراصنالا بوبأ بأ

 لسم هاورام اهنم : كلذ نع ةيوجأ ءايلعلل نكل « بذعي مهضعب نأ ىلع ةلاد ةءافشلا ثيداحأو « نيدحوملا عيمج

 نف « املا ىت دق مالا نأ یر رومأو ضئارف كلذ دعب تاز مث د بابلا ثيدح بقع لاق هنأ بابش نبا نع

 ىضتقي هرهاظو « امطق ةعفاولا هذه لبق اهضرف لزن سنا تاولصلا نال رظن همالكى ئو « رتغي الف رتغي ال نأ عاطتسا

 ىلع لمحت صالخإلا نال ضئارفلا كرتيال اصلي اهلاق نم نأ دارملا ليقو . ادحوم ناك اذإ بذعي ال اهكرات نأ

 ةدعملا ةقبطلا ال نيرفاكلل ةدعملا رانلا لوخد رعت وأ ديلختلا مرح دارملا ليقو . ةمزالملا عني بقعتو . مزاللا ءادأ

 اذه ىفو . معأ هللاو ”ىسلا نع زواجتلاو اصلا لمعلا لوبق لوص> طرشب رانلا لوخد مجرحت دارملا ليقو « ةاصعلل

 ىف ناكهنأو « ىوكشلا نم نوكي الو ةهاع نم هيف ا هسفن نع ءرلل رابخإو < ىمعالا ةمامإ : دئاوفلا نم ثيدحلا

 نيعم عضوم ذاختاو ‹ كلذ وحنو ةدلظلاو رطملا ىف ةعاججا نع فلختلاو ؛ قلب هدجسم ىوس ةعاجال دجاسم ةنيدملا

 مزاتسا اذإ ام ىلع لوم وهو «دواد وبأ هاور ثيدح هيفف دجسملا نم نيمم عضوم ناطيا نع ىهنلا امأو . ةالصلل

 وه رئازلا ناك اذإ اع صوصخ هراز نم رئازلا ةماما نع ىهنلا مومع نأو فوغصلا ةو هيفو . هوحتو ءاير

 ؛ اهطو وأ هلي ىنلا اهيف ىلص ىلا عضاوملاب كربتلا هيفو . لزنملا بحاص هل نذأ نم اذكو « هركي الف مظعألا مامإلا

 بلط امبإ نابتع نوكي نأ لمتحو . ةنتفلا نمأ اذا >٠ بيج هنأ هن كربتيل نيماصلا نم ىعد نم نأ هنم دافتسيو

 « دعولاب ءافولاو « ةئيشملاب كربتلاو « لوضفملا ةوعد لضافلا ةباجإ هيفو « عطقلاب ةلبقلا ةبج ىلع فوقولا كلذب

 هنم مدقت نإو هتيب ىف ىعادلا ىلع ناذئنتسالاو ‹ كلذ هركي ال ىعدتسملا نأ ملع اذإ هب اع ضعب رئازلا باح ے2ا و

 لهأ عامتجا هيفو « دجسملا مسا هيلع قلطأ ولو هتيفتو مزلتسي ال ةالصلل تيدا ىف ناكم ذاختا نأو « روضحلا باط
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 )١( هيلع ساقي ال هريغو « ةكرباا نم هيف نأ لمح ال لسو هيلع هللا ىلص ىنلاب صاخ اذه لثم نأ باوصلاو « رظن هفاذه «

 ةيفاعلا هللا لأن . سالا شعب نم قو دق م كرمدلاو لا ىلإ ىشفي دق بالا اذه حتف نألو « معلا قرفلا نم اهني ال
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“ى داسفلا هب نظي نم ىلع هيبنتلاو ٩7 هب اوكربتيو هنم اوديفتبل مهضعب لزم درو اذإ ملاعلا وأ مامإلا ىلع ةللا
 

 ىلع هيف مالا لمحو كلذ ىف تبثتي نأ مامإلا ىلع نأو « ةبيغ كلذ دمي الو ةحصنلا ةبج ىلع مامإلا دنع ندلا

 دلخال هنأو « داقتعا ريغ نم قطنلا نام إلا ف نكي ال هنأ و , رذع الب ةعاملا نع باغ نم داقتفا هيفو « ليلا هجولا

 دنع لاحرلا ىف ةالصلا ىف ةصخرلا هلبق ىذلاو بابلا ةمجرت ريغ ىراخبلا هيلع مجرت و ديحوتلا ىلع تام نم رانلا ىف

 راز اذإ مامإلا نأو « بجبال مامإلا ىلع مالسلا در نأو مامالا لسي نيح مومأملا مالسو ةعاج لفاونلا ةالصو رطملا
 هلبق اذإ هبحاص ىجني ىلاعت هللا هجو هب ىغتبي ىذلا لمعلا نأو « ةريزخلا لكأو اردب نابتع دوہشو « مهمأ اموق

 لب قسفي الو كاذب رفكي ال هدنع موقت ةنبرقب هوحنو قافنلا ىلإ مالسإلا رهظي نم بسن نم أو « ىلاعت هلل

 ليوأتلاب رذعب

 هريغو دحسلا لوخد ىف ُنُديَتلا باب - €۷

 ىَرسُيْلا ملجرب أدب جر اذإف « ئنميلا هلجرب ادیب رع نا ناكو
 ةشئاع نع قورسلم نع هيبأ نع لس ن ثعشألا نع ةبعش انث دح لاق برح نب ناس اشر - 45

 «ولُتو هلْجَرتَو + هروهلط ىف : هلک و نأش ىف عاطتسا ام يللا بح للم ئينلا ناک » تلاق

 نأ ذوحيو «لوغدلا ىلع افطع ضفخلاب ( هريغو دجسملا لوخد ىف ) نيهلاب ةءادبلا ىأ ( نميتلا باب ) هلق
 نکل «هنع الوصوم هرآ لو« دجسملا لوخد ىف ىأ ( رمع نبا ناكو) هلق : ديفأ لوألا نكل دجسملا ىلع فطعي

 .  كلجرب أدبت نأ دجسملا تلخد اذأ ةئسلا نم  لوقي ناك هنأ سنأ نع ةرق نب ةيواعم قيرط نم رك احلا كردتسملا ىف

 ؛ عفرلا ىلع لوم « اذك ةنسلا نم » ىباحصلا لوق نأ حيحصلاو « ىرسيلا كلجرب أدبت نأ تجرخ اذإو « ىلا

 ةءادبلا ىلع لدي ةشئاغ ثيدح مومعو « رمع نبا رثأب هيلا راشأ فنصملا طرش ىلع سنأ ثيدح نكي مل امل نكل

 اعرش نميتلا هيف عاطتسيال اع زارتحا  عاطتسا ام » احلوق ىف : لاقي نأ لمتحو < اضيأ دجسملا نم جورخلا ىف نيملاب

 ةشئاغ تلعو .طخفلاو ءاجنتسالک نيهلاب ةرذقمسملا ءايشالا ىطاعت اذكو «دجسملا نم جورخلاو ءالخلا لوخدك

 اذه ابي دح ثحايم ةيقب تمدهت دقو . نئارقلاب امإو , كلذ امل هرابخاب امإ تركذ امل هلي هبح ابنع هللا ىطر

 لسغلاو ءوضولا ىف نميتلا باب » ىف

 ؟ دجاسم اهئأكم ذو « ةياهاجلا كرشم وبا شدت له اپ - ۸
 « روبقلا ىف ةالصلا نم هركي امو « « دجاسم مهم ابن روبق اوذخت ١ ةوببلا هلا نعل » يقال ئونلا لوقا

 ةداعإلاب همي مو . تقلا بقلا : لاقف ربق دنع ىلصب' كلام نب سن ”رمع ئأرو
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 ا 3 “ھو ET ه اھ TA ا ٠ مس
 079 ماو ةبيبح ما نأ داع نع ىبأ ىنربخأ : لاق ماع نع يح اند كح لاق ىلا نب لم اسم س ۷

 كرشلا ىلا ةيضفملا ةميرذلل ادس ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ريغ ىف مدقت اي كلذ عنم باوصلاو . طلغ اذه )١(



ofةالصلا باتك - ۸  

 املا لجل 'مهبف ف ناك اذإ كالوأ نإ لق راو يقر سرس كلا
 6 ةمايقلا موي هلا دنع قافلا اري كاوأف ٠ رولا كالت هيف اوركوصو ًادجسم هرب ىلع اوني تام

 PAYA CIN] عا نا 127” ثيدحلا ]

 ياما بب ئن مرق 9 لاق سنأ نع حاي ىبأ نع ثراولا دبع ان ح لاق د دسم اشم
 یب لإ لسرأ م دليل ةر عیرأ مهف لب ینا مافأف « فوڪ نب ورع وا م لا ت نوید الا

 ىنح «ةوح راجا یب التو در ركبوبأو جاجا لع ےہ :لا ىلإ رتا یہ اک ویلا یر اودا راجنلا

 ذا AT ملا رضاع ىف ٌلصِبَو ٌةالصلا هنكردأ ُثيح لهي نأ ب 4 ”* ناكو توب ىأ ءان قلا

 بلطن ال هللاو ال : اولاق . اذه احم قونماث رانا وا لاق راجنلا ني لَم ا
 ”-ه

 ینا ا 30 هيفو « ب رخ هيفو ٠ ٠ نيك ,E CO ل هللا ىلإ الإ هتم
 الا ةلبف لخنلا ا مط لخنلابو ٠ تيوس ا نيڪ رشا روبقب ليَ

 : لوقي وهو مبسم إب ینلاو « نوزع ,٠ مو رْخّصلا نواقني اولمجو « راجل هي ةاضع
 ةترجابأاو راصنألا رفغاف  ةرخألا ا رخال ہلا

 ةناهإلا نم كلذ ىف ال مهعابتأو ءايبن الا روبق نم اهريغ نود ىأ ( ةيلهاج لا كرشم روبق شبنت له باب ) هلۆق
 لوانتي كلذ ىلع ديعولا نأ ليلعتلا هجوف « « حلا ب ىناا لوفل » هلوق امأو . مف ةمرحال مهناف نيكر لا فالخم ؛ مل
 ةنكمأ ذختا نم لوانتيو ؛ مهتدابع ىلإ كلذ مرجو ةيلهاجلا لهأ عنص اك ةالاغمو ايظعت دجاسم مهروبق دخلا نم

 جرح ال هاف ةرفكتاناعأو ٠ ميمابتأ مهب قبو ايبن الاب صتخم اذبف ٠ 0 دجادم مثروبق

 ضراعت ال نأ كلذب فرعف « ميظعت اهتاكمأ ىف دجاسملا ذاختا نم مزاي الو . مهتناهإ ىف جرح الذإ « مروبق شين ىف
 نيبأ ال دجاسم ءايدنالا روبق ذا نم مق نم نيب و اهناكم هدجسم ذاختاو نيكرشملا روبق شين ىف ملي هلعف نيب

 ةشئاع نع ةورع نع لاله قيرط نم ىزاغملا رخاوأ ىف ةافولا باب ىف هلصو هيلا راشأ ىذلا نآملاو « قرفلا نه
 ةدع فە ركذو ؛ , ىراصنلاو » هيف دازو لاله نع ىرخأ قيرط نم زئانجلا ىف هلصوو « هضق هفو لففللا اذه

 وأ ربقلا ىلع ةالصلا تعقو اذإ ام لوانتب ( روبقلا ىف ةالصاا نم هركي امو ) هلق . ةدابزلاب ىزخأ قيرط نم عضاوم
 الو روبقلا ىلع اوسلجتال » ًاعوفرم ىونغلا درم ىبأ قيرط نم لسم هاور ثيدح كلذ فو . نيبقلا نيب وأ ربقلا ىلإ
 ىلع لادلا رمع رثأ هعم دروأو « ةمجرتلا ىف هيلا راشأف ىراخبلا طرش ىلع وه سلو : تلق . « اهياع وأ اهيلا اولصت
 ميعن بال ةالصلا باك ىف الوصوم ءانيور رمع نع روكذملا رثآلاو « ةالصلا داسف ىضتقيال كلذ نع ىهنلا نأ
 ربقلا ىنعي هنأ ىأر املف « رمقلا ىنعي هنأ نظف « ربقلا ربقلا , رمع هادان ربق ىلإ لصي سنأ ايب , هظفل و ىراخبلا خيش
 ضعب لاقف د هيف دازو هوحن سن أ نع ديمح قيرط نم اهنم , قيلعتلا قيلعت د ىف اهتنيب ىرخأ قرط هلو « ىلصو ربقلا زاج
 (ةداعالاب همای لو ) هلوقو . ربذحتلا ىلع امف بصنلاب ءربفلا ربقلا » هلوقو « هنع تيحنتف ربقلا ىنعب امن] نيلي نم
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 لاق ىنثما نب دم انئدح ) هلق : فن أتساو اهعطقل اهداسف ىضتقي كلذ ناكو لو « ةالصلا ىلع سنأ ىدامت نم هطينتسا
 ىتتربخأ د هجولا اذه نم ىليعامسالا ةياور ىف (ةشئاع نع) هلق ٠ ةورع نبا وه ( ماشه نع) ناطقلا وه (ىحي انثدح
 نم امهو ةيموزخلا ةيمأ ىبأ تنب دنه ىأ ( ةلس مأو) ةيومآلا نايفس ىبأ تنب ةلمر ىأ (ةبيبح مأ نأ ) هلو « ةشئاع
 لمتسملاو « ةاورلا شكل اذك ( اتركذ ) هلو . هعضوم ىف أيس اک ةشبحلا ىلإ رجاه نم اتناكو لب ىنلا جاوزأ

 « اهاتأر » ليصالاو ىتبيمشكللو « امهعم ناك نمو امه ىأ (اهنيأد) ےل ‹ لكشم وهو ريكذتلاب ءارکذ د ىوخلاو

 ةيرام ىمست تناك ةسينكلا كلت نأ ماشه نع ةدبع قيرط نم « ةعيبلا ىف ةالصلا باب ه ىف ابيرق فنصملا ىنأيسو
 ىنلا ىكتشا ال د هلوأ ىف دازو « هوحن ماشه نع كلام قيرط نم زئانجلا ىف هلو « ةيناتحتلا ءايلا فيفختو ءارلا رسكب

 لاق مكب هنأ بدنج ثيدح نم ملسملو « هيف تام ىذلا هضرم ىف لاق ١ ظفلب ةورع نع لاله قيرط نمر « هلل

 صيصنتلا ةدئافو . ىبهتلا « كلذ نع كاهنأ ناف دجاسم روبقلا اوذخنت الف » هيف دازو سمخم فوت نأ لبق كلذ وحن

 ( كل وأ نإ ) هلق . لري هتايح رخآ ىف ردص هنوكل خسني مل ىذلا كلا سالا نم هنأ ىلا ةراشإلا ىهنلا نمذ ىلع
 هيف اوروصو) هل . ءاذإ د باوج ءاونب » هلوقو «ناكو هلوق ىلع فطع ( تاف) هلوق ٠ ابحتف زوج و فاكلا رسكب
 ؛ ةيضاملا كل وأ ىفام كمل وأ ىفو امف فاكلا ىفو « ماللا لدب ةين اتحتلا ءايل اب « روصلا كيت » ىلمتسمللو ( روصلا كلت

 فلخ مث « مداهتجاك اودهتجيف ةحلاصلا مهاوحأ اوركذتيو روصلا كلت ةيؤرب اوسنأتيل مهلئاوأ كلذ لعف امو

 ‹ اهودبعف اهنومظعيو روصلا هذه نودبعي اون اك كفالسأ نأ ناطيشلا مل سوسوو مدام اولبج فولخ مهدعل نم
 ممضعإ لمحو « ريوصتلا ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا فو . كلذ ىلإ ةيدؤملا ةعيرذلل ادس كلذ لثم نع رل ىنلا رذغ
 كلذ ذر ىف ديعلا قيقد نبا بنطأ دقو . الف نآلا امأو « ناثوألا ةدابعب دهعلا برقل نامزاا كلذ ىف ناك نم ىلع ديعولا
 مهنأشل امظعت ءايبنالا روبقل نودجسي ىراصنلاو دولا تناك امل : ىواضيبلا لاقو . سابللا باتتك ىف ىتأيس اک
 ادجسمتذختا نم امأف « كلذ لثم نع نيداسملا عنمو مهنمل اناثوأ اهوذختاو اهون ةالصلا ىف نوبجوتي ةلبق اهنواعجيو

 ثيدحلا ىفو ٩ ديعولا كلذ ىف لخدي الف هون هج وتلا الو هل ميظعتلا ال هنم برقلاب كريتلا دصقو اص راوج ىف

 نأو « تامرحلا لعاف مذو « هب ىلاعلا ىلع كلذ مكح نايب بوجوو « بئاجعلا نم نمؤملا هدهاشي ام ةءاكح زاوج
 ‹ هيل] وأ هيلع وأ ربقلا بنجي تناك ءاوس رباقملا ىف ةالصلا ةيهارك هيفو . لقعلاب ال عرشلاب ماكحالا ىف رابتعالا

 . نويرصب مهلك هدانسإو « ةرجملا باتك ىف اطوسبم دجسملا ءانب ىف سنأ ثيدح ىنأيو « ابيرق كلذ ناي یتایسو
 اذه نم باوصلا وهو « ةرشع عبرأ , نيقابللو « ىوجلاو ىلمتسملل اذك « نيرشعو اعبرأ ميف ماقأف » هيف هلوقو
 هلوقو . ىتأيس اک ءريسلا لهأ هيف فاتخا دقو ه هيفو ىراخبلا خيش ددسم نع دواد وأ هاور اذكو « هجولا

 نم لوحت امل مدنع لوزنلا مق ینا دارأف « مهنم ىلس همأ نال بلطملا دبع لاوخأ مث « راجنلا ىب ىلإ لسرأو »
 قو« لاخلا ىلع بوصنم ( فويسلا نبدلَمتم ( هلق . ةيلعث نب تاللا م هعساو جررخلا نم نطب راجنااو « ءابق

 ىنلا نأك ( هفدر ركب وأو ) هلق . ةفاضالاب ةرورجم فورسلاو « نونلا فذحب « فويسلا ىدلقتم » ةعيرك ةياور
 المو) هلوق و . ةرجملا ىف هنايب ىف ايس اک اهبلع رجاھ ةقان ركب ىبأل ناك دقف الاو « هردقب اہ ونت و هل افيرشت هفدرأ مل
 ةعسنملا ةيحانلا ءانفلاو ؛ هلحر قلأ ىأ (قلأ ىتح) هلوقو . ابدأ هعم اوشم مهن أكو « مهتعاج ىأ ( هلوح راجنلا ىنب

 قوما لاو رذحاو هبتناف . دحاسم رورقلا ذاخلأ نع ةيهانلا ثيداحألا تحت هلوخدو[كلذ:ميرحت باوصلاو « حضاو طلغ اذه )١(
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 ( قوما ) هلوق . لوعفملل ءانبلا ىلع مضلاب ىور ليقو « لعافلا ءانبلا ىلع حتفلاب ( سأ هنأو ) هلق . رادلا مامأ

 . نألا ف قوم واس لاق هنآك « ةمواسسملا ليبس ىلع كلذ لاق « هراتتخأ ىذلا نقلا كلا ركذأل نم ىل اوركذا : ةثاثلاب
 دنع اذكو , نم ىنعم «ىلإ د وأ « هللا ىلإ هيف مالا نكل « نملا باطن ال هريدقت ( هللا ىلإ الإ هنم بلطن ال ) هلق

 فلاخو . انمت هنم اوذخأي مل مهنأ ثيدحلا رهاظو . ءاديأ  هجام نبا دازو « هللا نم الإ هنمأ بلطن ال ١ ليعامسالا

 لاق ( برخ هيفو ) هوو . دجسملا هناكم ىف ىب ىذلا طئاحلا ف ىأ ( هيف ناكسف ) هلق . ىتأيس اک ريسلا لهأ كلذ ىف

 طبض اذكو : تلق . ةملكو ملكك ةبرخ عمج ةدحوم اهدعب ءارلا رسكو ةمجعملا ءاخلا حتف هيف فورعملا : ىزوجلا نبا

 « ثرح » ىنبيمشكللو « ةبنعو بنعك ةيرخ عمج هيناث حتفو هلوأ ردكاضيأ ىباطخلا ىحو « دواد ىبأ ننس ىف

 ةياورو ةدحوملاو ةمجمملاب ثراولا دبع ةباور نأ دواد وبأ نيب دقو « ةثلثم اهدعب ءارلا نوكسو ةلمبملا ءاحلا حتفب

 ةيأور نم هجرخأ امبإ ىراخبلا نال < مثو ىن مشكلا ةباورف اذه ىلعف , ةثلثملاو ةلمبملاب حاينلا ىبأ نع ةيلس نب دامح

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةرجحلا باتك ىف هيف ام ةيقب عم ىتأيس ثحب هيفو ‹ رخآ اطبض هيف ىلاطخلا ركذو « ثراولا دبع

 هجويو « ماللا فذحب ءراصنالا رفغاف و ىوجاو لمتسلاو « رثكألل اذك ( راصنالل رفغاف ) هرخآ ىف هلق

 فرصتلا زاوج ثيدحلا ىفو . « راصنالا رصناف د ظفلب ددسم نع دواد وبأ هاور دقو « رتسا ىنعم رفغا نمض هنأب

 نيكرشملا رباقم ىف ةالصلا زاوجو « ةمرتح نكت مل اذإ ةسرادلا روبقلا شبن زاوجو« عيبلاو ةبملاب ةكولمملا ةربةملا ىف

 ةجاحلل ةرمثملا راجشألا عطق زاوج هيفو ليق « اهنكامأ ىف دجاسملا ءانب زاوجو ءابف ام جارخ]و اهشينادعب

 نأ امإو اروكذ نوكي نأب امإ رمثي ال ام كلذ نوكي نأ لاتحال رظن هيفو « عطقف لخنلاب ىمأو د هلوق نم'اذخأ
 ابيرق هريغو سع نبا ثيدج نم دجسملا ءانب ةئيه ةفص قأيسو . هرم عطق ام هيلع أرط نورك

 ملا ضب ارم ىف ةالصلا بسيسسإب - 9

 ىف لص لي ئهنلا ناک لاق سا ا نع حايتلا ىبأ نع بش انثدح لاق بر نب نايل تشر - ۹

 تسلا او نأ لبق منا ضبا م ىف ا ناک » لوق دب همس ٤ 6 منا ضبا يم

 « ميما رسكب ضب م عمج ةمجعملا داضلاو ةدحوملاب وهو « اهنك امأ ىأ ( منغلا ضبا رم ىف ةالصلا باب ) هلو

 لخد ثيح ىأ هتكردأ ثيح ةالصلا بح ناك هنأ كانه نيب نكل ء هلبق ىذلا ثيدحلا نم فرط نسل ثديدحو

 راص دجسملا ءانب دعب مث « دجسملا ىني نأ لبق ناك كلذ نأ كانه نيبو « اهريغ وأ منخلا ضبا م ىف ناك ءاوس - اهتقو

 منعا لاوبأ ةساجنب هلوق ىف ىعفاشلا ىلع ةجح ثيدحلا اذه : لاطب نبا لاق . ةرورضل الإ هريغ ىف ةالصلا بح ال

 اذإو « بلاغ اهنم ةمالسلا مدعو ةرابطلا لصأللا نأب بقعتو . كلذ نم لست ال مثغلا ضبا رم نال « اهراعبأو

 : (هيبنت ) ٠ لبإلا لاوبأ باب ىف ةرابطلا باك ىف هيف ثحب ديم مدقت دقو . لصألا مدق بلاغلاو لصالا ضراعت

 موبفمو ٠ هنودب هنم هعمس نأ دعب روكذملا ديقلا هيف ديزي هخيش عمس هنأ ىنعي ةبعش وه « لوقي دعب هتعم مث » لئاقلا

 ةرابطلا باتنك ىف مدقت اک كلذ ىف هنذإ تبث دق نکل « دجسم ا ءاي دعل ملا ضب أم ىف لصي لپ هنأ ةدايزلا



oV )ثيدحلا ٠١ 

 لبإلا رعضاوم ىف قالصلا هبساب- م٠

 تثأر : لاق يفان نع هلا ا الا ن نب نايا ان ربخ ربخأ لاق لضفلا "نب ةفدص اشو 7 ۰

 هلسفي ل یبا تیار : لاقو هريس ىلإ ىسُي رمت نب
 [ :١۷*٠ ىف هفرط 4:0 ثيدحلا ]

 تسيل متغلاو لبإلا نيب ةفرفتلا ىف ةدراولا ثيداحألا نأ ىلإ ريشي هنأك ( لبإلا عض داوم ىف ةالصلا باب ) هلق

 ٤ را د ءاربلا ثيدحو « لسم دنع ةرعس نب راج ثيدح اهنم : ا « هطرش ىلع

 « هجام نبأ دنع ديعم نب ةريس ثيدحو « قاسنلا دنع لفغم نب هللا دبع ثيدحو « ىذمرتلا دنع ةريره ىبأ ثيدحو

 ثيدح ىف هلثمو < «لبالا كرابم » ءاربلاو ةرمس نب رباج ثيدح ىف عسقوو . «لبإلا نطاعمب » ريبعتلا اهمظعم فو

 ثردصح قو < لبإلا ناطعأ 5 ىذمرتلا دنع ةريره ىلأ ثيدح ىف اذكو ةريس ثيدح ىفو ¢ یلارطلا دنع كيلس

 فنصملا ريعف «« لبإلادبارم و دحأ دنع ورمع نب هللا دبع ثيدح ىفو « ليإلا خانم ه ىناريطلا دنع ريضح نب ديسأ

 بهذ دقو . ةصاخ ءاملا دنع اهتءاقإ عضاوم نطاعملا نآل عمضاوملا نم صخأ نطامملاو « لمشأ اهنآل عسضاوملاب

 هلقل اقلطم اهاوأم وه ليقو « لبإلا ابف نوك ىتلا نك امالا نم اهريغ نود نطاعملاب صأخ ىلا نأ ىلإ مهضعل

 ةالصلا نم مزاي ال هنأب روكذملا مع نبا ثيدح هلالدتسا ىف فنصملا ليعامسإلا عزان دقو « دمحأ-نع تما بحاص

 كلذ نع ىبنلا ةلع نم ركذ ام ىلإ ةراشإلا هدارم نأب بيجأو < کریم ىف ةالصلا ةيهارك مدع ةرتس هلعجو ريعبلا ىلإ

 هلاک « ءاربلا ثيدح ىف هوحنو « نيطا شلا نم تقلخ اهئاف لفغم نب هللا دبع ثيدح ىف اک نيطايشلا نم اهنوكىهو

 هاد دقو « امبكار ةالص كلذكو « ىلصملا مامأ املمج ىف هلثم عنتمال ةالصلا ةحص نم اعنام كلذ ناك ول : لوقي

 ةعمتجم اهنوك نيبو اهنم دحاولا نيب مهضعب قرفو « رتولا باوب أ ىف أيس اک هريعب ىلع وهو ةلفانلا لصي ناك ړل

 دحاو ةرج ىلإ وأ اهنم بوكرملا ىلع ةالصلا فالخع « ىلصملا بلق شيوشت ىلإ ىضفملا دة

 ىف ىهللا ةللع ليقو . ىلاعت هللا ءاش نإ ىلصملا هزم جار فرق نب كيد ىلع مالكلا ةب ةمقب ىنأيسو « لوقعم

 هاك ةكرت رت متغلا باحصأ ةداعو اهئاطعأ سجنتف ام رقب طوغتلا لبإلا باحصأ ةداع نأب منغلاو لبإلا نيب ةقرفتلا

 اهئاودأو اهلاوبأ نم اهنطاعم ىف نوكي ام ببسب كإذ نإ لاق نم اضيأ طلغو « ةدعبتساو كيرش نع ىراحطلا

 وه اک اهريغو ةالصلا ىف منغلاو لبإلا نيب ة ةقرفتلا مدع ىضتقي رظنلا نإ : لاقو « كلذ ىف اهكرشت معلا ضب أرم نال

 تبث اذإو « رابتعالا دساف سايق ومف ةقرفتلاب ةحرصملا ةحيحصلا ثيداحالل فلاخم هنأب بقعتو . اا بهذم

 « ادورطو ادجسم ضرألا ىل تاعج » هلوق مودع'نيب ةمألا ضعب عمج نكل « اقافتا سايقل اب هتضراعم تلطب رخلا

 ثيدح نم دمحأ دنسم ىف عقو : ( ةليكن ) . ملعأ هللاو . ىلوأ اذهو هيزنتلا ةهارك ىلع اهلم بابلا ثيداحأ نيبو

 « فيعض هدنسو « رقبلاو لبالا ضب ارم ىف ىلصي الو منغلا ضبا سم ىف ىلصي ناك لب ىنلا نأ رمع نب هللا دبع

 مالك كد رشاد ىلا نبأ هركذام ا لاا رقبلا كح نأ دافال تبث ولف

 هللا هب دارأف 8 اا واو 0 ساپ - 6١
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 سابع نب هلا دبع نع راسي نب ءاطع نع 0 نب دز نع كلام نع هلم نب هللا دبع شرو - ١*4

 6 مظفأ طق مويلاك أ 1 رم ر لف د انلا تیرا » لاق من يل ؛ هللا yT نسا تسخن م لاق

 دقوتام ةمومضملا نونلا ديدشتو ةانثملا حتفب (رونتلا)و « فرظلا ىلع بصنلاب (رونت ادن ]مم كامو

 هصخ نم موو « ضرالا هجو ىلع ناك اع رو « ضرالا ىف ةريفح نوكي رثك الا ىف وهو هريغو زيخلل رانلا هيف

 اماهتها هدعب رانلا ركذ هنوك عم ركذلاب هصخ امن إو « ةنسل الا هيلع تقفاوت برع وه ليقو ‹ برعم وه ليق . لوالاب

 نبا نع دروام ىلا هب راشأو . رونتلا ىف ىتلاكر مجاب ةدقوتم تناك اذإ الإ امن ودبعب ال سوجلا نم رانلا ةدبع نال هب

 دعإ ماعلا نم ( ءىش وأ ) هلوقو . ةبيش ىلأ نبا هجرخأ ءران تيب وه : لاتو رونتلا ىلإ ةالصلا هرك هنأ نيريس
 لاقو ) هلق ٠ ةلبقلا نيب و ىلصملا نيب كلذ نوكي نأ دارملاو « ليثاتلاو مانصآلاو الثم سمشلا هيف لخدتف « صاخلا

 للعلا باتك ىف هنم فرط مدقت دقو « ربظلا تقو باب » ىف الوصوم ىنأي ليوط ثيدح نم فرط وه ( ىرهزلا
 « فوسكلا ةالص ىف هماهتب هيلع مالكلا ىتأي سابع نبا ثيدحو «ديحوتلا بات ىف انه هركذ ىذلا ظفللاب قأيسو
 ةمجرتاا ىف ىليعاسإلا هعزان دقو « نامإإلا باتك ىف هنم فرط اضيأ مدقتو « دانسالا اذهب كانه هماتب هركذ دقف

 ىلع هيف ةجحال : نيتلا نبا لاقو . اهلا ىلصملا هجوتي موقل ةدوبعم ران لزب رانلا نم هيبن هللا ىرأ ام سيل : لاقف

 نأب بقعتو . دابعلا هيبت م هللا هدارأ ىذلا ىتعملل كلذ هيلع ضرع امن إو « ارات كلذ لعفي مل هال ةمجرتلا

 نيب ليعامسإلا ةقرفتو . زئاج هلثم نأ ىلع لدف « لطاب ىلع رقيال قلب هلال « هنم ءاوس كلذ ىف همدعو رايتخالا
 . ةلمجا ىف هتلبق نيبو ىلصملا نيب ران دوجو ثيدحلاو ةمجرتلا نيب عماجلا نكل ةرهاظ تناك نإو همدعو دصقلا

 ةقرفتلا هدارم نوكي نأ لمتحيف « اهريغ الو ةهاركب ةمجرتلا ف فنصملا حصفي مل: لاقي نأ ىدنع اذه نم نسحأو
 قح ىف هرکی الف كلذ ىلع ردقيال نم نيب و هنع هفارحنا وأ هتلازإ ىلع رداق وهو هتلبق نيبو هنيب كلذ قب نم نيب
 یور اکو « ليثاقلا یف سابع نبا نع كلذب حييرصتلا ىتأيس اک لوألا قح ىف هركيو « بابلا ىثيدحل قباطملا وهو : ىناثلا
 ىضاقلا نيرخأتملا نم اضيأ هعزانو « ران تيب ىلإ وأ رونتلا ىلإ ةالصلا هرك هنأ نيريس نبا نع ةبيش ىبأ نبا

 مزاي الو « رانلا تيرأ د لاق مقلب هنال ةهاركلا مدع ىلع ثيدحلا اذه ىف ةلالد ال : لاقف ةبادملا حرش ىف ىجورسلا

 نأ لمتحيو : لاق . كلذ ريغ وأ هراسي نع وأ هنيمب نع نوكت نأ زوحي لب « اهلا امجوتم همامأ نوكت نأ

 باوجلاب لجءعف ضارتءالا اذهل فشوك هللا هجر ىراخبلا ن و . ىبتنا ةالصلا ف هعورش لبق هل عقو كلذ نوكي

 ثيدح قايسف همامأ اهآر هن وك امأو «ىلصأ انأو رانلا لع تضرع ه هيفف « سنأ نع قلعملاب بابلا ردص ثمح هنع

 كانيأر مث كماقم ىف اًديش تلوانت كانيأر هللا لوسر اي د فرصنا نأ دعب هل اولاق مهنأ هيفف « هيضتقي سابع نا

 هدئع انه قلعملا سنأ ثيدح ىفو . رانلا ىرأ هنوكببسب كلذ نا هباوج فو « فلخ ىلإ ترخأت ىأ « تعكمكت

 عفدي اذهو « لصأ انأو طئاحلا اذه ضرع ىف افن رانلاو ةنجلا ىلع تضرع دقل ه الوصوم ديحوتلا باتك ىف

 ديعبلاو ىلصملا نم بيرقلا نيب قرف نم باوج

 راغملا ىف ةالصلا قيعا رك بسا - ھ٢

 لاق ی بلا نع رمح نبا نع عفان ىنربخأ : لاق هلا ديبع ديبع نع یب انثدح لاق د د م شو ٣۴



 4 موب ثيدحلا
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 [ ۱۱۸۷ : ىف هفرط له ثيدحلا ]

 تسسيا روبقلا نأ ءاروبق اهوذختت الو , ثيدحلا ىف هلوق نم طبنتسا ( راقملا ىف ةالصلا ةيهارك باب ) هلق

 ىلع سيل كلذ ىف ىذمرلاو دواد وبأ هاورام نأ ىلإ راها هنأكو ‹ ةهوركم اف ةالصلا نوكق ةدابعال لحم

 نكل « تاقث هلاجر ماجلاو ةريقملا الا دجسم ابك ضرالا د اعوفرم ىردخلا ديعس ىنأ ثيدح وهو « هطرش

 هللا ديبعو ؛ناطقلا وه ( ىح انثدح ) هلو . نابح نباو مك احلا هتحصب كلذ عم مكحو ‹ هلاسرإو هلصو ىف فلتخا

 لسم هاور ام ليلدب لفاوثلا دارملاو « ضيعبتل « نم » ىطرقلا لاق ( ركتالص نم ) هلق ٠ ىرمعلا رمع نبا وه

 هيف سياو : تلق «  هئالص نم ابيصن هتيبل لمجيلف هدجسم ىف ةالصلا ؟دحأ ىضق اذإ » اعوفرم رباج ثيدح نم

 نم مب ىدتقيل مكتوب ىف مكصْنارف ضعب اولعجا : هانمم نأ مهضعب نع ضايع ىكح دقو . لاتحالا قئيام

 نيدلا ىح خيشاا غلاب دقو . حجارلا وه لوألا نكل المتحم ناك نإو اذهو . نهريغو ةوسن نم دجسملا ىلإ جرخ ال

 ةهارك ىلع لاد ثيدحلا : لاقف ةمجرتلا هذه ىف اضيأ فنصملا ليعامسالا عزان دقو ‹ ةضيرفلا ىلع هلمح زوحبال : لاقف

 اواعجمال د ظفلب ةريره ىبأ ثيدح نم ملم هاور اك « راقملا » ظفلب درو دق : تلق . رباقملا ىف ال ربقلا ىف ةالصلا

 ىلإ بدنلا هيف امنإ هنأ ىلع ةعامج واوا راقملا ىف ةالصلا ةهارك ىلع ىراخيلا هلوأت : نیتلا نبا لاقو « راقم کاوی

 لاق. دولا ىو موب ىف نواصیال نيذلا یتولاک اون وکن ال : لاق هن أك , نواصي ال یت ولا ذإ توببلا ىف ةالصلا

 قيرطب هنم ذخؤرال هنأ دارأ نا : تلق . كلذ هنم ذخؤي ام ثيدحلا ىف سيلف هنم عنملا وأ رباقملا ىف ةالصلا زاوج اماف

 ليوأت نإ , : عاملا امرت ةيابنلا ىف لاقو . هطابنتسا هجو انمدق دقف « الف اةلطم كلذ فن دارأ نإو < لسف قوطنملا

 لهأ رثك أ نع رذنملا نيا لقت دقو . هرق ىف ىلصي ال تملا نإ هانعم : لاق نم لوق لوآلاو ‹ حوجم ىراخبلا

 « ىباطألاو ةنسلا حرش ىف ىوغبلا لاق اذكو « ةالصلا عضومب تسيل ةربقملا نأ ىلع ثيدحلا اذه. اولدتسا مهنأ معلا

 . ىلصيال تيملاو توملا وخأ مونلا ناف اهيف نولصنال طقف موذلل انطو مكن ويب !ولمجمتال دارملا نأ لمتح : 3 لاقو

 لمعي مل نم نأ دارملا نوكي نأ لمتحي : اهعبارو ةيضاملا ةثالثلا ركذف « ناعم ةعبرأ هلمتح ام لصاح : ىتشب روتلا لاقو

 ىذلا تيبلاو هيف هللا ركذي ىذلا تييبلا لثم د لاسم هاور ام هديؤيو : تلق . ريقلاك هتیب و تيملاك هسفن لعج هدب ىف

 « ءىثل سولف تويبلا ىف ىفوملا نفد نع ىهنلا ىلع هلوأت نم امأو : ىباطخلا لاق . « تيملاو ىحلا لثكهيف هللا ركذي ال

 ثيدحلا ظفل رهاظ وه ليوأت هنأ ىعدا ام : تلق « هتاح مايأ هنكسي ناک ىذلا هتيب ىف الپ هللا لوسر نفد دقف

 نم كلذ لمل : لاقف ىنامركلا هبقعت هدر ىلع هب لدتسا امو . مالا رع الصفنم اكح یہناا لعج نا امس الو

 نبا ثيدح عم هجام نبا هاور ثيدحلا اذه : تلق . نوتوك ثدرح نوئفدي ءايبنالا نأ ىور دقو . هصناصخ

 ‹ فيعض وهو ىماحلا هللا دبع نب نيسح هدانا ىفو « ضبقي ثيح نفد الإ ین نضضيقام» اع وفم ركب ىنأ نع سابع

 قيرط نم ىربكلا ىف یاسنلاو لئامثاا ىف ىذمرتلا یورو « لئالدلا ىف قبببلا اهركذ ةلسرم ىرخأ قيرط هلو

 ىذلا ناكملا ف: لاق ؟ لَم هللا لوسر نفدي نبأف » هل ليق هنأ قيدصلا ركب نأ نع ىاحشلا ى مجالا ديبع نب ملاس

 ىف حرصأ هلق ىذلاو . فوقوم هنكل حيح هدانسإ <« بيط ناکم ىف الإ هحور ضبقي مل هناف ء هح ور هيف هللا ضيق

 ىف نفدلا رارمتسا نال , هجتم وه لب « كلذ نع هريغ ىن دعبي مل صاصتخالا ىلع هتيب ىف هنفد لمح اذإو . دوصقملا

 ىرابلا حف # ١ ج۷ اس م
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 بابلا ثيدح نم حرصأ لم دنع ةريره ىنأ ثيدح ظفل و ‹ ةهوركم امف ةالصلا ريصتف راقم اهريص اعر ترببلا

 معأ هللاو . اقلطم تويبلا ىف نفدلا نع ىهنلا ىضتقي هرهاظ ناف  رباقم كتويب اولعجت ال , هلوق وهر

 باذعلاو فدا“ عيضا وم ىف ةالصلا ساپ - ۴۳

 لباب فخم ةالصلا رك هنع هلا ىضر باع نأ رگ ذبو

 يضر رع نب لا ردبع نع رانی نب هللا دبع نع لام ین دج لاق ولا دبع "نب ”ليعامسإ نشرت - ۴

 اونوكست مل ناف « نيكأب اونوكت نأ الإ « نيبذعملا ءالؤه ىلعاولٌعدت ال » لاق ل هلا لوسر نأ امہ لا

 « مهياصأ ام كبي ال مہلع ا وانت ال نک اب

 | 47056 4456 c ENA CFF , "عدم : ىف هفارطأ ٤٣۴ ثیدحلا ]

 دعب ماعلا نم فسحلا دعب باذعلا ركذو ؟ امكح ام ىأ ( باذعلاو فلا عضاوم ىف ةالصلا باب ) هلق

 هللا دبع قيرط نم ةبيش ىنأ نياهاور رثآلا اذه ( ايلع نأ ركذيو ) هلق . باذعلا ةلمج نم فسخلا نال صاخلا

 مف « لبابي ىذلا فسخلا ىلع انررف ىلع عم انك » لاق ماللا ديدشتو ةامبملا رسكو ميلا مضي وهو لحما ىبأ نبا
 ‹ رام ثالث اهب هللا فسخ ضرأ ىف ىلصاأل تنك ام » لاق ىلع نع ىرخأ قيرط نمو . هأدعت ىأ ىزاجأ ىح لدي

 كلذ لاق ايلع نأ دارأ امنو ء دحاو فسخ الإ امف سيل هنال فسخلاب اقاعتم سيل « رارم ثالث » هلوق نأ رهاظلاو

 مناف لباب ضرأ ىف ىلصأ نأ ملي ىيبح یناہن ١ هظفلو ىلع نع رخآ هجو نم اعوفرم دواد وبأ هاورو « اثالث

 قأف ر هلوق ىف ىلاعت هللا ركذ ام انه فسخلاب دارملاو « مدقت ام فنصملا قيلعتب قئاللاو « فعض هدانسإ ىف « ةنوءلم

 ذورذلا نأ كلذب دارملا نأ رابخالاو ريسفتلا لهأ ركذ « ةبآلا ( ممقوف نم فقسلا مهياع رف دعاوقلا نم مهناينب هللا

 ملعأ ال : ىباطخلا لاق « مهب هللا فسخ « عارذ فالآ ةمخ ناك هعافترا نإ لاقي اہظع اناينب لبابب ین ناعنک نبا

 اهب ماقأ اذإ هلال انطو اهذختي نأ هاهن هلملف اتباث ىلع ثيدح ناك ناف « لباب ضرأ ىف ةالصلا مرح ءابلعلا نم ادحأ

 ةنتفلا نم قل امب هل اراذنإ ىلعب صاخ ىبنلا نأ لمتحيف : لاق . مزاللا دارأو موزلملا قلطأ ىنعي « امف هنالص تناك

 وه ( هللا دبع نب ليعامسا انثدح ) هلق . لعأ هاو . ليوأتلا اذه دعبب ىلوآلا ىلع ةصق قايسو : تاق . قارعلاب

 لاح ىف دوك رايد رجحلاب هلو ىنلا عم اورم امل ىلا اذه ناك ( اولخدتال ( هل اا نبا سيو ىأ نبأ

 ءالؤه ) هلق . كلذ ضعبب رمع نبا نع رخآ هجو نم ءايبنالا ثيداحأ ىف فنصملا حرص دقو « كوبت ىلإ مهمجوت

 نأ الإ) هل . «مهفنأ اولظ نيذلا نك اسم اولخدت ال , ءايبنالا ثيداحأ ىف هلو . ةمجعملا لاذلا حتفب ( نيبذعملا

 امأو « لوخدلا نم ءزج لك دنع امناد لب « لوخدلا ءادتبا ىلع كلذ ىف راصتقالا دارملا سيل ( نيكاب اونوكت

 لدي اذه : لاطب نبا لاق . ةّبلا هيف لوني مل تلي هنأ ىتأيسو « ةيولوآلاب هيف ةبولطم ةروكذلا ةيفيكنلاف رارقتسالا

 : تلق . ىلع رثآل ثيدحلا ةقباطم مدع ىلإ ريشي هنأ عرضتو ءاكب عضوم ةالصلا نال « كانه ةالصلا ةحابا ىلع

 عنق مث » ثيدحلا رخآ ىف ىزاغملا ىف فنصملا دنع عقو اک لوزنلا كرت هيف امهنم الك نأ ةبج نم هل قباطم ثيدحلاو

 یورو . لباب فسخ ىف ىلع عنص اک كانه لصي لو لزني مل هنأ ىلع لدف « ىداولا زاجأ ىتح ريسلا عرسأو هسأر ل
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 ضرعأف نيب ذعملا توبب ىف رجحلاب هدجو متاخم ءاج الجر تیار » لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع < لیلکإلا , ىف کاج ا

 ق نأ إب هيه ىأيسو « فيعض هدانسإ نكل « هاقلاف . هقلأ : لاتو هيلا رظنب نأ هديب رتتساو إب ىنلا هنع

 الثل ىنمملاو ةيفان ءال » نأ ىلع عفرلاب ( كبيصيال ) هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ ءايبنالا ثيداحأ باتک ىف مہھایم نم

 نأ , ءابنالا ثيداحأ ىف فنصبالو . ربخلا ىنعم یہن وهو « هجوأ وهو ةيهان امنأ ىلع مزجلا زوجي و . كبيصي

 ركفتلاب ميمأ هنأكف ٠ رابتعالاو ركفتلا ىلع هثعبي ءاكبلا نأ ةيشخلا هذه هجوو « كبيصي نأ ةيشخ ىأ « كبيصي

 ةليوط ةدم مهلاهمإو ضرألا ىف مهل هنيكم عم رفكلاب كتل وأ ىلع ىلاعت هللا ريدقت نم ءاكبلا بجوت لاوحأ ىف

 . كلذ لثم ىلإ هتبقاع نوكت نأ نمؤملا نمأي الف بولقلا بلقم هناحبس وهو « هباذع ةدشو مهي هتمقن عاقيإ مث

 نف « هل ةعاطلاو هب نامإلا بجوي ايف موقع لاعإ مملامهإو رفكلاب هللا ةمعن كئلوأ ةلباقم ىفاضيأ ركفشلاو

 « هعوشخ مدعو هبلق ةواسق ىلع لدو « لامهإلا ىف مب. اش دقف مملاوحأب ارابتعا ءاكبلا بجوي ايف ركفتي ملو مهللع س

 بيصي فيك : لاق نم ضارتعا عفدني اذمو « مهءاصأ ام هبيصيف مهلادعأ لثمب لمعلا ىلإ كلذ هرجم نأ نمأي الف

 ىلع ثحلا ثيدحلا فو . هلظب بذعيف املاظ ريصي نأ نمأي ال ريرقتلا اذ هلال ؟ ملاظب سيل نم نيملاظلا باذع

 ىلامت هلوق ىف كلذ ىلإ ريشأ دقو « اب رورملا دنع عارسإلاو « نيبذعملا رايد ىف ىنكسلا نع رجزلاو « ةبقارملا

 6 مهب انلعف فيك مكل نيبتو مهسفنأ اولظ نيذلا نك اسم ىف متنكسو إل
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 رولا اهيف ىتلا ليثاكلا لجأ نم كانك لدن ال اإ : هنع هلا ىضر رم لاقو

 ”ليئامت امف عيب اإ ةعيبلا ىف صب سابع ؛نبا ناکو

 لوسرا و ةلَس مأ نأ ةعئاع نع هيبأ نع ةورغ نب م.اشه نع ةدبع ان ربخأ لاق دم شرم — ۳٤

 هلا لوسر اقف « رولا نم اهيف تأرام هل ترك دق « ةيرام ال لاقي“ ةشبللا ضرأب امنأر بنك ول هلا

 هيف اوروَصو « ًادجسم هربق لَك اوُنَب - اصلا 'لجرلا وأ - اصلا دبملا ”مهبف تام اذإ موق كئلوأ » كي
 هلا دنع قلذكا رارش كئلوأ ء رولا تالت

 ةعموص ةعيبلا « كهل بحاص لاق . ىراصنلل دبعم : ةيناتحت ةانثم اهدعب ةدحوملارسكب ( ةعببلا ىف ةالصلا باب) هلق
 ةعموصلاو ساردملا تيبو ةسينكلا ةعيبلا كح ىف لخديو . دمتعملا وه ىناثلاو ىراصنلا ةسيئك ليقو . بهارلا

 . « مه انك ليصالا ةياور ىفو ( مكسنانك لخدنال انإ : رمع لاقو) هلق . كلذ وحنو رانلا تيبو ملصلا تيبو

 قلطم صوصخو مومع ةروصلا نيبو هنيبو « يم امهنيب ةثلثم مث ةانثم لاثم عمج وه ( ليثاقلا لجأ نم ) هلق
 ء ال نايب وأ ليثاتلا نم لدب اهنأ ىلع رجلاب روصلاو « ةسينكلا ىلع دوعب ريمضلا ( اف ىلا ) هلق . معأ ةروصلاف

 ليصالا ةاور ىفو « ليئالل اذه ىلع ريمضلاو ةروصم ليثاهلا نأ ىأ عفرلاب وأ « صاصتخالا ىلع بصنلاب وأ

 ماشلا رمع مدق امل : لاق رمع ىلوم مسأ قيرط نم قازرلا دبع هلصو رئالا اذهو . ةفطاعلا واولا ةدايزب « روصلاو ه

 لخدنال انإ : ربع هل لاقف . ىنمركتو ىنئيح نأ بحأ : لاتو مهئاظع نم ناكو اماعط ىراصنلا نم لجر هل عنص '
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 لجرلاو امه ريغ نم هجوأ رج لاو بصنلا ىياور نأ اذهب نيبت و . ليئاهلا ىنعي « اف ىتلا روصلا لجأ نم کساانک

 ةليوط ةصق ىف رمع نع ىمإر نب ةعجسم ىبأ همع نع ىنهجلا هللا دبع نب ةباسم هاعس نيطنطسق همسا مهئاظع نم روكذملا

 ىف لصف جرخ ليثامت ابف ناك ناف » هيف دازو « تايدعجلا » ف ىوغبلا هلصو ( سابع نبا ناکو ) هو . ابجرخأ

 لاح ىف ةهازكسلا ناو « نيبابلا نيذه نيب ةضراعم ال نأ « رونت همادقو ىلص نم باب » ىف مدقت دقو « رطملا

 مدقت دقو « نابلس نبا وه ةدبعو . هتياور ىف نكسلا نبا هب حرص اک مالس نبا وه ( دم انثدح ) هل « رايتخالا

 ىه ىلإ ةراشا هيف ناف ءادجسم هربق ىلع اونب » هلوق نم ةمجرتلل هتقباطمو « باوبأ ةسمخ لبق نثملا ىلع مالكلا
 ملعأ هللاو . ادجسم هتالصب اهذختيف ةسينكلا ىف ىلصي نأ نع لسملا

 هللا دع نر ره نع بيش انريخأ لاق نالا وأ اشو ¬ 205 ‹ ۲۰ ف بيس - هو

 ىلع هل ةميخ رطب قفط لو هللا لوسرب لت ال : الاق سابع نب هللا دبعو ةشئاع نأ ةبتع نب هللا ردبع نبا
 "نوي اودع ١ يراصتلاو درا لع نا نبل اج كلذك مرا لاف ةو نعم اهقشك اهب را اذا « هجر

 اومتسام ردع « دبات مهنايبنأ
 ] Meo 4144924144 ,؟يم* > ۱۴۹۰+ °1۴۴ : ىف هفارطأ _ ٤٣١ ثيدحلا ]
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 نأ ةريرُه ىلأ نع بسلا نب ویس نع بام نبا نع كلام ع دت نب ولا دبع اشو - ۷
 « دجاسم ماين روبق اوت ا دوبملا للا لاق » لاق وق هللا لوسر

 نم لصفلاك كلذ نأ انررق دقو « تاياورلا ضعب نم طقسو « ةمجرت ريغب تاياورلا رثكأ ىف اذك (باب) هلق

 لعف نأ نيبي نأ دارأ هنأكو « دجاسم روبقلا ذاختا نع رجزلا امهنيب عماجلاو « هلبق ىذلا بابلاب قلعت هلف « بابلا
 « تولا ىأ فوذحم لعافلاو نيتحتفب رذ بال اذك ( لزن امل) هلق . ال مأ ريوصت عم ناك ءاوس مومذم كلذ
 ( كلذك وهو لاقف ) هلق . مدقت اك مالعأ هل ءاسك ةصيخلاو . لعج ىأ قفطو « ىازلا رسكو نونلا مضب هريغلو
 اهاتأر ىنلا ةسينكلا سم ةبيبح مأو ةيلس مأ هيف تركذ ىنلا تقولا ىف كلذ نوكي نأ لمتحمو « لاحلا كلت ىف ىأ

 دوهيلا نعلف ىضم نم لمف اك هربق مظعي نأ فان ضرملا كلذ نم لحم هنأ لع لِي هنأكو « ةشيحلا ضرأب

 هنأك « نعللا بجومل نايبلا ليبس ىلع ةفن اتسم ةلج ( اوذختا ) هلوقو « مهلمف لعفي نم مذ ىلإ ةراشإ ىراصالاو

 هن أك « ىوارلا مالک نم ةفن اتسم ىرخأ ةلج ( اوعنص ام رذحي ) هلوقو . «اوذختا » هلوقب بيجاف ؟ مهنعل ببس ام ليق

 فالخ ءايبن أ محل دوهملا نآل هيف ىراصنلا ركذ لكشتسا دقو . كلذب بيجأف تقولا كاذ ىف كلذ ركذ ةكح نع لس

 ريغ مهكل اضيأ ءايبنأ ميف ناك هنأ باوجلاو ؛ ربق هل سیلو هريغ ین للي انيبن نيبو ىسيع نيب سيلف ىراصنلا

 دارملاو « ىراصنلاو دوهيلا نم عومجملا ءازاب « مهئايدنأ » هلوق ىف عمجا وأ « لوق ىف يسمو نيب راوحلاك نيلسرم

 نوذختي اوناك ١» بدنج قيرط نم ملسم ةءاور ىف هلوق هديؤيو « ءاينالا ركذب یک اف مهعابتأ رابكو ءاينالا

 « حلاصلا لجرلا مهيف تام اذإ » لاق هلبق ىذلا ثيدحلا ىف ىراصنلا درفأ امل اذهل و « دجاسم مهحلاصو مهئايبنأ روبق



o مو - ٤٣۷ ثيدحلا 

 ¢ اعابتا 5 اعادتبا نوكي نأ نم معأ ذاخنالاب دارملا وأ « « مهئايبنأ روبق , لاق هدعإ ىنذلا ثيدحلا ىف دوبلا درفأ او

 دوهيلا مهمظعت نيذلا ءايبن الا نم ريثك روبق مظعت ىراصنلا نأ بير الو « تعبنا ىراصنلاو تعدتبا دوبلاف

 ارو ًادجست ضرألا ىل تلج » هل هىنلا لوق ساپ - 65

 ذي ا انثدح لاق - م اس e e انش - ۸

 ¢ ا و ا نم لٌجَر اع أو. ره دست نأ نإ ترخو ءيت ةت ملا

 « َةعافشلا تيطعأو « اک سالا ىلإ تشم و ةصاخ هم وق ىلإ ثبت ”ىنلا ناکو ؛ ريانا ل تلَحَأَو

 برخأو « مسيتلا باتكل ئاوأ ىف راج ثيدح ىلع مالكلا مدقت (ضرالا ىل تلعج مث ىنلا لوق باب ) لۇق

 سيلو نائس نبا ظفل ىلع انهو ديعس ظفل لع كانه هقاس هنككل رضنلا نب ديعسو ًاضيأ نانس نب دمع نع كانه
 ىف ةهاركلا نأ دارأ نوكي نأ لمتح انه هل هداربإو « نتملا فالو دنسلا ىفال ىنعلا ثيح نم توافت امه
 اناكم نوكي نأ حلصي اهنم ءزج لك ىأ < ًادجسم ضرالا ىل تلعج » هلوق مومعل ميرحتلا تسيل ةمدقتملا باوا

 كثبدح مومو ميرحتلا اهيف ةهاركلا نأ دارأ نوكي نأ لمتحتو « ةالصلل ناكم هف یی نأ حلصي وأ ‹ دوجسلا

 نأ هيلع دري الو « هصيصخت ىغبني الف نانتمالا ماقم ىف قيس ثيدحلا نال ©') ىلوأ لوالاو « ابب صوصخم رباج
 كلذ لبق ام رابتعالاو « ”ىراط فصو سجنتلا نآل « حصنال ةسجنتملا ضرألا ىف ةالصلا

 ردجسلا ىف أر مون يصاب - ۷ 2 1
 تناك ةديلو نأ اا نع هيبأ نع رماشه نع ةماسأ وأ انث”دح لاق ليعامسإ "نب ًليبع اشم - ع

 2 نفل ايداع 2
 : تاق . رويس نم کک اهماع مل ةيبص تجرح : تكتلاق . مهتم تناكف اهوقتعاف بترعلا نم یک ل ءادوس

 تاق . هود هوسءلاف ف : تلاق . هتم 4 تبخل « قلم وو ê ترث - انه َمقَو وأ - هععصوف

 ميسو مل
 « هتقلأف ةا 1 تم 2 م ةا ىلإ لاو : تلاق . ف اوف نح نوش اوقفطف تلاق . هب ىنومېتاف

 ىلإ تواخل لاق . وهاد وهو لير ەپ 8 ق ايلا اذه: تاقف ت تلاق « مهنيب ر تلاق

 ا يا 0 ا تاكف تااق فح 5 ¢ دجسلا ىف های ا ناف : س تالاق. اا هل كا لوسر

 : تلاقالإ ی دنع سلع الف تلاق . ىدنع

 ىنامنأ رذكلا ةرلب ني هلإ الأ ابر بيجاعت ني حاشولا موبو

 موم نم ةصوصخم هيف ةالصلا ن ء ىهللا حمام اهوحنو ةرقألا نرڪت ةيلعو ٠ ىناثا حصألاو . را ىلوأ لوألا نوک ف(١1)

 لمآ هلناو ٠ روك ذملا رباچ ثب دوب



ortةالصلا باتيك - م  

 ادم ىم نيدمقت ال كن أش ام اه تلق : ةكئاع تلاق
 2 [ ۴۸۴١ : ىف هفرط 4۴۹ ثيدحلا |

 ةدولوملا لصألا ىف ىهو «ةمأ ىأ ( ةديلو نأ ) هلق . هيف اهتماتإو ىأ ( دجسملا ىف ةأرملا مون باب ) هلق

 ةديلولا ىه كلذ ةلاقلا ( تجرغ تلات ) هلق . ةريبك تناك ناو ةمآلا ىلع قلطأ مث « هديس نبا هلاق دلوت ةعاس
 ىراخبلا ةاوز ىف فئص نم دحأ اهركذي موا هتدشنأ ىذلا تيبلاو , ةصقلا هذه ةئاعابنع تور دقو « ةروكذملا

 رسكب حاشولاو . حاشولا ةيحاص ةيبصلا مما ىلع الو مهل تناك ىتلا ةليبقلا مسا ىلع الو اهمسا ىلع تفقو الو

 نم جسني ليقو «ةأرملا هب حشونتو امهنيب فلاخي واول نم ناطيخ : افلأ اهلادبإ زوحيو اهمض زوحيو واولا
 ىتح احاشو ىمسي ال : ىسرافلا نعو . ابحشكو ابقتاع نيب ةأرملا هدشتو ؤلؤللاب عصريو اضيرع مدأ
 اهلوقو « دلج نم ناك هنأ ىلع لدي «رویس نم , ثيدحلا ىف اهلوقو . ىبتتا . عدوو ؤلؤاب اموظنم نوكب
 وأ هتعضوف ) هلق ٠ نيمسلا محللاك ريصب دلجلا ةرمح ىلع ؤل وللا ضايب نال اعصرم هنوك قني ال « ام هتبسخل د دعب
 ةيبصلا نأ هيف دازف ماشه نع ةيواعم نأ قيرط نم لئالدلا ف تباث هاور دقو « ىوارلا نم كش ( اهنم عقو

 ءايلا ديدشتو نيتلمهملا لادلا حتفو ءاحلا مضب ( ةايدح ) وق . حاشولا تعضوف اهلستغم ىلإ تلخدف اسورع تناك

 « مرح لاو لحلا ىف هلتق ىف نوذأللا فورما رئاطلا ىهو . هلوأ حتف زوج و « ةبنع نزوب زمحلاب ةأدح ريغصت ةيناتحتلا
 « افلأ تراصف ةحتفلا تعبشأ مث تعغدأو ةزمملا تلبس نكل ةزمحلا حتفو ءايلا نوكسب ةأيدح اهريغصت ىف لصألاو
 ةفيفخلا لادلا حتفو هلو رسكب وّدحلا ًاضيأ اهل لاقيو « روصقم لادلا ديدشتو هلوأ مضي ىكدحلا ًاضيأ ىمستو

 مالک نم هنأك ( ابلبق !وشتف ىتح) هلق . معأ هللاو . ملا هولاق اع رو « ءاه الب درفملاك أدح اهعمجو واولا نوكسو

 ربسم نب ىلع ةياور نم ةيلهاجلا مايأ ىف فنصملا ةءاور ىف وه اذكو « لبق » لوقت نأ قايسلا ىضتقف الاو « ةشئاع
 : تلاق ر اضيأ تباث هيف دازو « اديرج وأ انافتلا ةبيغلا ظفلب هتدروأ ةديلولا مالك نم هنأ رهاظل اف « ماشه نع

 دعب اربخ ىتاثلا « وه د نوكي نأ لمتحي ( وه اذوهو ) هلو . «نورظني مو ايدحلا تءاجل ىئئربي نأ هللا توعدف
 ةياود ىف عقوو . كلذ ريغ لمتحيو لوالا نع اربخ عومجملاو اذ نع اريخ نوكي وأ فوذح هريخو أدتبم وأ ريخ

 . ةأرملا ىأ (تءاجل) ةشئاع ىأ ( تلاق ) هلو . « نورت اك اذوهو ه ةعزخ نبا ةياور ىفو « اذوه اهو » عن ىلأ
 ربو نم ةميخلا : دابو ةدحوم اهدعب ةمجعملا رسكب ءابخلاو . «ناكف » ىبمشكللو « ةأرملا ىأ (تناك-ف) هلق

 ريغصلا تيبلا : ةمجعم نيش اهدعب ءافلا نوكسو ةلمهملا ركب شفحلاو . رعش نم نوكي ال ديبغ بأ نغو « هريغ وأ
 ( ثدحتف ) هلق اهلزغ هيف ةأرملا عضت ىذلا ءاعولا هلصأو « مامضنالا وهو شافحنالا نم ذوخام « كمسلا بيرقلا

 نأ ديسلا نبا لقنو « ةبوجيأ اهدحاو بيجاعأ ىأ ( بيجاعت ) هلق . نيءاتلا ىدحإ فذحب عراضملا ظفلب
 هذه هتدشنأ ىذلا تيبلا اذهو « ةزمهلا رسكو ماللا فيفختب ( هنإ الأ ) هلو . هظفل نم هل دحاو ال بيجاعت

 لخد نکل ‹ تارم عبدأ نايعافم ناوءف هنزوو ةينام هزازجأو ليوطلا نم لوألا برضلا نم هضورع ةأرملا

 راص حاشولا نم ءاحلا ةكرح تعبشأ ناف « هنم ءزج ىناث ىف نكاسلا سماخلا فذح وهو ضبقلا روكذملا تيبلا

 نم فخأ وهو تيبلا نم ءزج لوأ ىف ضبقلا راص فيرعتلا فذح دعب نيونتلاب حاشو موبو تلق وأ . املس

 وهو ‹ نيدلوملا راغشأ ىف ردان ًادج ريشك برملا راعشأ ىف سداسلا اذبكو ىناثلا ءزجلا ىف ضيقلا لاهتساو « لوألا

 ثيدحلا اذ ىن دغ تااق ؟ اذه تلف الإ 31 .e / ءا



 هو 441 - 1۳۹ ثيدحلا

 نيبو  نكاسلا عب اسلا فذح وهو  فكلا نيب عملا مدنع زوجي الو ء فكلا نم حلصأ دمحأ نب ليلخلا دنع
 ثيدهلا ىفو . روكذملا ضيقلا نم رفني ميلسلا عبطلا نآل انه ردقلا اذه تدروأ اماو . ابقاعتي نأ طرتشي لب ضبقلا

 هلالظتسا ةحابإو « ةنتفلا نمأ دنع ةأرسا وأ ناكالجر نيملسملا نم هل نكسم ال نمل دجسملا ىف ليقملاو تيبملا ةحابا

 حقو اک هل ريخ وهام ىلإ لوحتي هلعل و « ةنحلا هيف ءرملل لصح ىذلا دلبلا نم جورخلا هيفو ؛ اهوعو ةممخلاب هيف

 اهمالسإ نأ قايسلا ىف نال ارفاك ناك ولو مواظملا ةوعد ةباجإو ‹ رفكلا راد نم ةرجهلا لضف هيقو . ةأرملا هذهل

 لعأ هللاو . ةنيدملا ابمودق دعب ناك

 ردجساا ىف لاجل مون بيسإب - هم
 7 0 ْ وا ۶ و ۶

 ةنصلا ىف اوناكسف اب بلا ىلع لک نو طن م را وأ لاق

 ءا رقفلا نما ر راع ناك: ركب ىلأ نب , نج لا دبع لاقو

 ماني ناك هنأ هلل ”دبع ىنربخأ لاق مان ی دح لاق هلا دبع نع غ ات دخ لو كني او - 6

 قلب ءىنلا ردح ىف هل لهأ ال برأ باش رهو
 ] 708 ماو > Y1 ¢ FYE‘ ¢ FY FA > |1607 < 11۲1 : ىف هفارطأ _ ٤٤١ ثيدحلا ]

 دعس ن لمت نع مزاح ىبأ نع مزاح ىأ نب زيزعلا ريع انك لخ لاق ليعَس نب ةبدتقا اشو - 4١:

 یش هتبب و نب ناک: تلاف ؟ كع نا نبأ : لاقف تيب اا ىف اا دمت ف طا تي هليل E لاق

 ىف ره هللا لوسر اب : لاقف 0 ا اشنا : ناسنإل هلل وللا لوسر لاةف . ىدنع لقي مف جرش ىيضاف

 هللا لوسر ل ا ”هئاصأو هقش نع ٌهؤادر طقس دق ميسا وعول ا a دقار دجسلا

 بار ابأ "قف « بار بأ ' : لوقبو هنع هُحَسَع هلل

u د VY: a 

 الإ هثيهارك سابع نبا نع یورو ٠ روہملا لوق وهو ‹ كلذ زاوج ىأ ( دجسملا ىف لاجرلا مون باب ) هلق

 هل نكسم ال نم نيبو هركيف نكسم هل نم نيب ليصفتلا كلام نعو « اقلطم دوعسم نبا نعو « ةالصلا ديرب نمل

 اذهو . ةرابطلا ىف مهثيدح مدقت دقو « نيينرعلا ةمق نم فرط اذه ( سنأ نع ةبالق وبأ لاقو ) هلق . حابيف
 ىنأ نب نحرلا دبع لاقو ) هلق . ةبالق ىفأ نع بوبأ نع بيهو قيرط نه الوصوم نيب راحلا ىف هدروأ ظفللا

 تناك ىوبنلا دجسملا ىف لاظم عضوم ةكفصلاو . ةوبنلا تامالع ىفىتأي ليوط ثيدح نم فرط ًاضيأ وه ( ركب

 ةبيش ىبأ نبا هاور راسي نب ناجبلسو بيسملانب ديعس كلذب لالدتسالا ىلإ ىراخبلا قبس دقو « نيكاسملا هيلا ىوأت
 نب ابا تعا ذم رع نب هللا دبع تب «ىربملا وه( دع نع ) ناطتلا ره( نع انثدح ) هلق . امهنع

 (برعأ) هل « مانن انک » ظفلب ًاضيأ ارصتخم هجام نبا هدروأو « ليللا مايق لضف باب ىف ىنأي ليوط هل ثيدح

  زارقلا نأ عم ةليلق ةغل لوالاو ‹ ىازلا رسكو نيعلا حتفب بزء هيف روهبشملاو . جوزتم ريغ ىأ ىاولاو ةلمبملاب



 ةالصلا باتك - م ۰ ه۴

 هيف لخديف صاخلا دعب ماعلا نم نوكي نأ لمتحيو ‹« بزعأ هلوقل ريسفت وه ( هل لمأ ال ) هلوقو . اهركنأ
 :زيزعلا دبع دلاو رائيد نب ةبلس وه ( مزاح ىبأ نع ) هلق . ماني هلوقب قاعتم ( دجسم ىف) هلوقو . موحنو براقألا

 اهداشرإ هيفو ءابمع نبا ال ابيب مع نبا هنال بألا براتأ ىلع معلا نبا قالطا هيف ( كمع نبا نبأ ) هلق . دوكذملا
 هيلع اهفاطعتسا دارأف امهنيب عقوام مهف مب هنأكو < ةبارقلا ركذي فاطعتسالا نم هيف ال كلذب هبطاخت نأ ىلإ

 مون وهو ةلوايقلا نم ‹ فاقلا رسكو ةيناتحتلا ءايلا حتفب ( ىدنع لقي ملف ) هلق . امهنيب ىلا ةبيرقلا ةبارقلا رك ذب

 . هريغ لب ىنلا عم ناك هنأ ركذي مل هال ثيدحلا ىوار لهس هنأ یل ربظي ( ناسنإل لاقف ) هلو . راهنأا فصن
 ةفلاخم انه ىذلا نيبو هنيب سيلو «دجسملا ىف تلاق ؟ كمع نبا نبأ ةمطافل مب ىنلا لاقف » بدألا ف فنصبللو

 هعم اناس ىمأف د ىتاربطلا دنعو . دجسملا نم صوصخلا ناكملا ( وه نبأ رظنا ) هلوق نم دارملا نوكي نأ لامتحال

 هتحاب] ىلع لدي رمع نبا ثيدح نآل , ةمجرتلا دام هيف (دجسملا ىف دقار وه) هلو . « رادجلا ”ىف ىف اعجطضم هدجوف
 ليللا مون نيب قرفي نأ نكمي نكل « ميمعتلا ىضتقت اهناف ىلع ةصق الإ « بابلا ثيداحأ ةيقب !ذيكو « هل نكسمال نمل
 بضغي ال ام بضخغملا ةحزامو « دجسملا ىف ةلئاقلا زاوج اضيأ دئاوفلا نم اذه لبس ثيدح ىفو . رابنلا ةلوليق نيبو

 ىأيسو « بضغي ال نمل ةينكلاب بيقلتلاو « ةينكهل نم ةينئكتو دلولا ريغب ةينيكنلا هيفو « هسين أت هب لصحي لب هنم
 نذإ ريغب هتنبا تيب دلاولا لوخدو « هبضغ نم هنيكستو ربصلا ةارادم هيفو . كلذب ىعد اذإ حرفي ناك هنأ بدآلا ىف

 نإ ىلع لئاضف ىف هب قلعتي ام ةيقب أي سو . ةالصلا ريغ ىف نيبكسمملا ءادباب سأب ال هنأو « هاضر ملعي ثيح ابجوز

 ىلاعت .هللا ءاش

 تیار : لاق ةريره یبا نع مزاح ىلأ نع هيبأ نع ٍلّصف نبا انت دح لاق ىسيع نب ”فسوب اشم - 4

 فصن اب ام انف « مهقاانعأ ىف اوطِبَر دق داك امإو رازإ امإ «ءادر هيلع "جر مهنم ام ةدملا لهأ نم ”نيمبس

 هرو ىرت نأ ةيهاركه ديب هئمخيف « نيبْحَكلا مابي ام اهنمو « نيقاسلا

 ىبأ نم ريكأ وهو « ىعمجتالا نابلس وه مزاح وبأو « ناوزغ نب ليضف نب دي وه ( ليضف نبا انثدح ) هلق

 ( ةفصلا باعصأ نم نيعبس تيأر دقل ) هلو . نيتقث نييعبات نييندم اعيمج اناكن إو « ءاقللاو نسلا ىف هلبق ىذلا مزاح

 رب ةوزغ ىف رب ىنلا مهثعب نيذلا نيعبسلا ريغ ةريره وبأ مثآر نيذلا ءالؤهو « نيعبس نم رثكأ اوناكمهنأب رعشي

 نبا ةفصلا بادصأ عمجي ىنتعا دقو « ةريره بأ مالسإ لبق اودمشتسا مهنكل اضيأ ةفصلا لهأ نم اوناكو « ةلوعم

 ‹ ةشقانمو ضارتءا هوركذام ضعب فو « رخآلا دنع سيل ام مهنم لك دنعو « يعن وأو م احلاو ىلسلاو ىنارعألا

 طظقف ىأ ( رازا امإ ) هلوقو . طقف ندبلا ىلاعأ رتسيام وه ( ءادر ) هلو . كلذ ليصفت رصتخلا اذه عسيال نكل

 هلوقو . هب ملعال لوعفملا فذ ةبسك لا ىأ ( اوطبر دق ) هلوقو . نتملا ف ةحورشملا ةئيهلا ىلع ىأ ( ءاسكامإو )

 ىف مهنوك لاح ىف كلذ نأ ىليعامسالا داز « مهنم دحاولا ىأ ( هديب هعمجيف ) هلق . ةيسكألا نم ىأ (اهنف )
 « اقيض بوثلا ناك اذإ باب » ىف ةفصلا هذه وحن مدقت دقو . نابوث مهنم دحل نكي مل هنأ كلذ لصعو . ةالصلا
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 رقس ني مرق اذإ ةالصلا يصاب - ۹
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 ىف ليوطلا هثيدح نم فرط وه ( بعك لاقو ) هلو . دجسملا ىف ىأ ( رفس نم مدق اذإ ةالصلا باب ) هلۆق
 نيب عمجيل راج ثيدح هدعب ركذو ء هل مجرت ابف رهاظ وهو « ىنذاغملا رخاوأ ىف قأيسو « هتبوتو هفلخن ةصق
 . براحم ريمضلاو « هنظأ ىأ مضلاب ( هارأ رعسم لاق ) هلق . هصئاصخ نم كلذ نأ نظي الف ءسمأو ملي ىنلا لمف

 لوق ىفو « إب ىنلا ىلع ىأ « هيلع » راجل ىأ « هل ناکو » ىومحللو « رثكألل اذك ( نيد هيلع یل ناکو ) هل
 كانه ركذنو ‹ طورشلا باتك ىف الوطم قأيسو . رباج لمج نم وه نيدلا اذهو . تافتلا ( قاضقف ) كلذ دعب
 . اقلعمو الوصوم ارصتخمو الوطم اعضوم نيرشع نم وحن ىف اضيأ فنصملا هجرخأ دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ هدئاوف
 ثيح ىاطلغم لفغو . احضاو ىتأيس اک رفسلا نم همودق دنع ناك لما نمثل هيضاقت نأ ةبج نم ةمجرتلل هتقباطمو
 لاق ‹ كاذب رعشي ام هيف سيل هنأل رفس نم مدقي مل ارباج نإ لوقي نأ لئاقل نآل . هيلع بوبام هيف سيل : لات
 اهب لخادلا سعأ ىتلا دجسملا ةيحت اهنأ ال « مودقلا ةالص ام ىوني رفسلا نم مودقلل ةدوصقم ةالصلا هذه : ىوونلا
 هلوقب ببس تاذ تناك ولو ةيهنملا تاقوالاا ىف ةالصلا عنم نم ضعب كسم و . اهب ةيحتلا لصحت نكل « سلجم نأ لبق
 نيع ةعقاو اهنآل هيف ةجح الو « ىحض د

 نيتع ر مكر الف دجساا لخد اذإ ییا - ۰

 مس ور نع روب ا نب هللا ردبع نب ساع نع تام ان ربخأ لاق سوب نب هللا دبع اشم —

 « سلجم نأ لبق نيتمكر مكر يلف دحسملا ك دحأ لحد اذإ » لاق هب هلا لوسر نأ ماسلا ةداتق ىبأ نم را
 [ 1١١۴ : ىف هفرط . 4٤ ثيدحلا ]

 نع ) هلق. نقلا ظفلك ةع ركو ىليصالا ةياور ىف ركذو « هب ملعلل لعافلا فذح ( دجسملا لخد اذإ باب ) هلق
 ريبزلا نب هللا دبع نب ماع نع ملاص ىنأ نب ليهس هاورو « كلام نع ةأورلا هيلع قفتا اذكه « نيتحتفب ( ةداتق ىنأ
 « راصنالا نم هنآل نيتحتفب (ىلسلا) هل . امهريغو ىنطقرادلاو ىذمرتلا ءأطخو « ةداتق ىبأ لب < واج نج د لاقف
 ( نيتمكر ) هلق . لكما ةدادإو ءرجلا قالطإ نم , لصيلف ىأ ( عكريلف ) هلق . هدعب ىذلاك دم هلك دانسإلاو
 . نيتمكر نم لقاب ةئسلا هذه ىدأتت الف هرابتعا حبحصلاو , هلقأ ىف فلتخاو , قافتاب هرثكال مويفم ال ددملا اذه
 هب حرص ىذلاو ٠ بوجولا رهاظلا لهأ نع لاطب نبا لقت و « بدنلل كلذ ىف مالا نأ ىلع ىوتفلا ةملأ قفتاو

 ىرابلا حف #* ١ جاهد م



 ةالصلا باتک - ۸ ۵۳۸

 « ةالصب هرمأي لو « تيذآ دقف سلجا ١ یطختب آرد ىذلل مب هلوق بوجولا مدع ةلدأ نمو « همدع مزح نبا
 مالا اذه سيل اهيف ةالصلا نع ىهن ىتلا تاقوالا : اضيأ ىواحطلا لاقو . رظن هيفو هريغو ىواحطلا هب لدتسا اذك

 تاقوأ ىف ةالصلا نع ىهنااو ‹ ليصفت ريغ نم لخاد لكل ةالصلاب مالا « اضراعت نامومع امه : تلق . اف لخادب

 دنع حصالا وهو  رمالا ميمعتو ىلا صيصخت ىلإ عج بهذف « نيمومعلا دحأ صيصخ نم دب الف « ةصوصخم

 فلاخ اذإ هنأب ةعاج حرص ( سلجم نأ لبق ) هلق . ةيكلاملاو ةيفنحلا لوق وهو هسكع ىلإ عج بهذو  ةيعفاشلا

 لاقف دجسملا لخد » هنأ رذ نأ ثيدح نم هحص ىف نابح نبا هاور امل رظن هيفو ‹ كرادتلا هل عرشي ال سلجو

 توفتال دجسملا ةحت نأ نابح نبا هيلع مجرت « امبمكراف مق : لاق . ال لاق ؟ نيتمكر تعكرأ : تلي ىنلا هل

 سواجلا لبق امهتقو لاقي نأ لمتحت : ىربطلا بحما لاقو . ةعملا ىف ىتأيس ا كيلس ةصق هلثمو : تلق . سولجلاب

 سواجلا دعب امهتيعورشم لمحت نأ لمتحيو « ءاضق هدعبو ءادأ هلبق امهتقو لاقي وأ ءزاوج تقو هدعب و ةاضف تقو

 | 0 دجوف دجسملا لد ةداتق ايأ ناد وهو « ببس ىلع درو اذه ةداتق ىبأ ثيدح : (ةدئاف ) . لصفلا لطي مل اذإ ام ىلع

 . : لاق . سولج سانلاو اسلاج كتي أر : لاق ؟ عكرت نأ كعنم ام : هل لاقف « مبعم سلخ هءاحصأ نيب اسلاج ملتي ىنلا

 ىلأ نع رخآ هجو نم ةبيش ىبأ نبا دنعو . لسم هجرخأ « نيدعكر عكري ىتح سلجي الف دجسملا كدحأ لخد اذاف

 « سلجن نأ لبق نيتمكر : لاق ؟ اهقح امو : هل ليق اهقح « دجاسملا اوطعأ » ةداتق

 ردجسلا ف ثدحلا ساپ -

 لوسر نأ ةريره ىبأ نع جرعألا نعدان لا ىبأ نع كلام انءربخأ لاق سوي ب هللا دبع اشو - ٥

 « 4 'رفغا "مهلا : لوقت « ثدح ملام هيف ىلص ىذا الصم ىف ماد ام حا یل لست ةكبئاللل » لاق يلا

 « حرا يلا

 وأ دجسملا لخدي نأ ثدحلا عنم نم ىلع درلا ىلا ىراخبلا راشأ : ىرزاملا لاق ( دجسملا ىف ثدحلا باب) هلق

 . ةراهطلا ىف مدقت كةريره وبا هرسف كلذبو « هوحنو حرلا انه ثدحلا نأ ىلع ىنبم وهو « بنج اك هلعجو هيف سلحي
 « هيف ذؤي ملام هيف ثدحت ملاه» سم ةياور هديؤيو . اءوس ثدح ملام ىأ « كلذ نم معأ انه ثدحلاب دارملا ليق دقو

 كاللا ) هلق : كوالل ريسفت ةيناثلا نأ ىلع ءانب ابيرق ىتأيسو « « هيف ثدحم هيف ذؤي ملام ١ ىراخبلل ىرخأ ىفو
 هلق : كلذ نم معأ وأ ةرايسلا وأ ةظفحلا سالم اب دارملاو « نا ةدايزب « ىلصت ةكئئالملا نا » ىنيمشكمالو ( ىلصت
 ىف قأيسو , كلذ ىضقثا هنع فرصنا اذإ هنأ هموهفم (هالصم ىف ماد ام) هلو . ىلصت هلوتل نايب وه ( حلا لوقت )

 دجمملا نم كلذ هسلحم ىف تبث ءاوس اقلطم ةالصلا رظتنا نم ةليضف ناب « ةالصلا رظتنب دجسملا ىف سلج نم باب »

 لوق لمح نأ نكميف « ىلصملا كح رظننيلل تبثأف , ةالصاا رظننا ام ةالص ىف لازي الو » هظفلو « هريغ ىلإ لوح مأ
 هلوقو . فلاخت نيئيدحلا نيب نوكي الف« دوجسلاب صاخلا عضوملا ال « ةالمال دعملا ناكملا ىلع « هالصم ىف »

 نم دشأ دجسملا ف ثدحلا نأ ىلع ليلد هيفو . اسلاج رمتسا ولو كلذ لطبي ثدحلا نأ ىلع لدي ( ثدح لاه )



o۳۹ ثيدحلا ٤١۽ ا 
 ءاعدو « كاللا رافغتسا نامرح هبحاص لموع لب «ةرافك اذهل رك ذي لو « ةرافك اهل نأ نم مدقت امل 00 ةماخنلا

 باب » ىف ثيدحلا اذه دئاوف ةيقب ىنأيسو ( ىضنرا نمل الإ نوعفشي الو إ) ىلاعت هلوقل ةباجإلا وجم ةكئالملا
 ىلاعت هللا ءاش نإ « ةالصلا رظنتي سلج نم

 للا دير نم دجسلا فقس ناك : ديس وبأ لاقو . دجسملا ناين بيساب - ۲
 سانلا َنْفَتَف نْفَصت وأ رمح نأ كايإو « رطملا نم سانلا نك أ : لاقو دجسملا ءانبب "رع ماو 7 ر عر ءب کک ومر ؟

 ةوبللا تقرر ام انف رخل : سابع نبا لاقو . اليلق لإ اهتورمعي ال "ل اهب نوهابتي سنأ لاقو
 ١ یراصتلاو

 فرط انه روكذملا ردقلاو « ىردخلا وه ( ديعس وبأ لاقو ) هلق . ىوبنلا ىأ ( دجسملا ناينب باب ) هلق
 ىف اييرق یتایسو « هنع ةباس ىنأ قيرط نم هريغو فاكتعالا ىف فلؤملا هلضو دقو « ردقلا ةلمآ ركذ ىف هثيدح نم
 نكأ لاو ) هلق . ىوبنلا دجسملا ديدجت ركذ ىف ةصق نم فرط وه ( رمع سأو ) هلق . ةعامجلا ةالص باوبأ
 نك أ نم عراضملا لعفلا ظفلب ةمومضملا نونلا ديدشتو فاكلا رسكو ةزمملا ضب نكأ انتياور ىف عقو ( سانلا
 قرفو « هتتنك أ ىنعمب ىثالثلا نم هتتنك ديز وبأ ىكحو « هترتسو هتنص ىأ انانك ا ءىثلا تننک أ : لاقي ىعاررلا
 ةزمملا حتفب « نكأ » ليصالا ةياور ف عقوو « هتررسأ ىأ ىسفن ىف هتننک أو هترتس ىأ هتننک لاقف امهني یاسکلا
 هنأب لولا هجوتو «كايإو » هدعب هلوقو ءرمع رمأو » هلبق هلوق هحجريو ًاضيأ نانكإلا نم رمأ لعف نونلاو
 هسفن بطاخ هن أك ديرجتلا ىلع كايإو هلوق لمح وأ ««كايإو » هل لاقف عناصلا ىلإ تفتلا مث دارأ امي موقلا بطاخ
 فاكلا رسكو ةزمملا فذح « سانلا نك  رذىبأو ىأ  ىبباقلاو ليصآلا ريغ ةياور فو : ضايع لاق « كلذب
 ةباورلا نكل « هجتم وهو «  ىبتنا نونكم وهف نک نم هنأ ىلع فاکلا مض كلام نبا زوجو ٠ ًاضيأ حيحص وهو
 ىممصالا نأ ركذو « نتفأ نم مضلاب نينلا نبا هطبضو « نتف نم ةانثملا حتفب ( سانلا نقفتف ) هلق . هدعاسنال

 ىلإ ةميخلا عراشلا در نم كلذ مهف ربع نأك: لاطب نبا لاق « ىنممي نتفأو نتف لاقف هزاجأ ةديبع ابأ نأو هركنأ
 لع كلذ نم رمع دنع نوكي نأ لمتحيو : تلق . « الص نع ىنتملأ اهنإ ١ لاقو ايف ىلا مالعألا لجأ نم ميج ىبأ
 اوفرخز الإ طق موق لمع ءاسام د اعوفرم رمع نع نوميم نب ورمع قيرط نم هجام نبا ىور دقف ةلأسملا هذه صاخ
 ىأ ءاهلا حتفب ( اهب نوهابتي : سنأ لاقو) هلو . لاقم هيفف سلغملا نب ةرابج هخیش ال تاقث هلاجر « مدجاسم
 هتممس د لاق اسنأ نأ ةبالق ىلأ قيرط نم ةم زخ نبا حبحصو ىلعي ىنأ دنسم ىفالوصوم هاني ور قيلعتلا اذهو « نورخافتي
 نابح نباو ىئاسنلاو دواد وبأ هجرخأو ءاليلق الإ امنورمعي ال مث دجاسملاب نوهابقب نامز ىتمأ ىلع ىنأي : لوقي
 « دجاسملا ف سانلا ىهابقي ىتح ةعاسلا موقت ال » لاق مقلب ىنلا نع سن أ نع ةبالق بأ نع ىرخأ قيرط نم ارصتخم
 نوهابتي » ةعزخ نبا دنع ىذلا هجولا نم دجاسملا باتنك ىف ميعن ىنأ دنعو . ىراخبلا دارع قيلأ لوألا قيرطلاو

 ضقني امن اهوحنو حيرلا ثدحلاب ديرأ نإو « هجوتم حراشلا هلاق اف ةعدبلا وأ ةيصعملا ثدحلاب دصق ناف : ليصفت هيف اذه )١(
 كاللا ةالص هن هتتاف ثإو « مي رحت ريغ نم هتهارك وأ كلذ ةحابإ باوصلاو « اهو حراشلا هلاقأم سيلف هوحتو لولا ىوس ةرابطلا

 هنتف ۷۷ ثيدحلا حرش ىف جراشلا هركذام ىناثلا ديؤيو



 ةالسلا باک - ۸ ل
 ی و

 هب دارملا سيلو , هقا ركذو ةالصلاب اهئ رامع هب دارملا ءامنورمعي ال مث هلوق : ( هيبنت ) . , دجاسملا ةرثكب

 مال یهو ماللا حتمب ( اهفرخزتل : سابع نبا لاقو ) لوق . هدعب ىذلا بابلا ةجرت ىف ىتأي ام فالخم « اهناينب
 , ديك أتلا نول ىهو نونلا ديدشتو ءافلا مضو ءارلا رسكو ةمجعملا ءاخلا نوكسو ىازلا حتفو ةانثملا مضو مسقلا

 نابح ناو دواد وبأ هلصو قيلعتلا اذهو . هب نيزئيام لك ىف لمعتسا مث بهذلا فرخرلا لصأو « ةنيزلا ةفرخزلاو

 ,دجاسملا دييشتي ترمأ ام ١ هظفلو عوفرم تيدح هلبقو « افوقوم ذكم سابع نبا نع مصآلا نب ديزي قيرط نم

 ليلعتلا مال ىهو ةرودكم « اهنفرخزتل » ىف ماللا نأ ىلع هحرشف دحاو ثيدح امهنأ ةاكشملا حرش ىف ىبطلا نظو

 خيب وت عون هيفو « ديك أتلا درج هبف نونلاو : لاق « ةفرخزلا ىلإ ةعيرذ لمجدل ديبشتلاب ترمأ ام : ىنعملاو هلبق نمل
 ةياورلا هب تبنت مل لوآلاو دمتعملا وه اذهو : تلق . مسقلا باوج انآ ىلع ماللا حتف زوحيو : لاق مث بينأتو

 مل امو ء اهريغو ةروبشملا بتكلا ىف 2 ىنلا مالك نم لوصفم هيف سابع نبا مالكو « هب رتغي الف الصأ

 ءانبلا عفر دييشتلا : ىوغبلا لاق « هلاسرإو هلصو ىف مصألا نب ديزي ىلع فالتخالل هنم عوفرملا ىراخبلا ركذب

 اهوادب و مهبةك اوفرح نيح اهدي اغم ىراصنلاو ذوهلا تفرخز امئاو « هليوطتو

 نب حاص نع ىبأ ىّادح لاق دعس نب ميهاربإ "نب بوني انثدح لاق لا دبع نب لع شر - 44
 هو نبللاب يني لو هلا لوسر دبع ىلع تاك دجسلل نأ هربخأ هللا دبع نأ عفان انه رح لاق ناسيك

 ا ذا لوسر دبع ىف هن اين ىلع ٌهانَبو هرم هيف ازو « اًئيش ركب وبأ هيف د رف « لنا ن كلا

 « ةصقلاو ةشوقنلا ةراجحلاب ةرادج ىيو « ةريثك ةايز هيف دازف ناه ريغ م . مح مَآ ديرفتاو نیلا

 جالب ُةقمسو « ةشوقنم ةراجج نم ةد لمَجو

 نارقالا ةيارر نم عفان نع ناسيك نب حلاض ةءاورو . دعس نبا ىليصالا داز ( ميهارب] نإ بوقعي انثدح ) هل

 . ةدحوملا رسكو ماللا حتفب «نإللاب » هلو . ءرمع نبا وه » هللا دبعو « ةدحاو ةقبط نم نايعب ات ناتقث نايئدم امهنال

 ( هنایفب ىلع هانبو رع هيف داذو ) هلو . «بشخ ه هلوق اذكو ءامبمض زوحيو ةيناثو هلوأ حتفب ( هدمعو ر هلق
 : نيبجولا نم ىأ « ( نامثع هريغ مث ) هلق ٠ هعيسوت الإ هتليه نم ایش ريغي لو ةروكذملا تالاآلا سنج ىأ

 . « ةشوقنم ةراجحب د ىلمتسملاو ىومحللو « نبللا لدب ىأ ( ةشوقنملا ةراجحلاب ) هلق . تالآلا ريبغتو < حيسوتلا

 سجلا هبشت : ىباطخلا لاتو « زاجحلا لهأ ةغلب صجلا ىهو ةلمبملا داصلا ديدشتو فاقلا حته (ةمقلاو ) هلو

 بشخلا نم عون جاسلاو « هدمع ىلع فاقلا ناكسإب و ؛ لعج ىلع افطع ىضاملا ظفلب ( هفقسو ) هلو . هب تسيلو

 ىف ىلغلا كرتو دصقلا دجسملا نابنب ىف ةئسلا نأ ىلع لدي اذه : هريغو لاطب نبا لاقو ‹ دنحلا نم هب قؤي فورعم

 ىلإ جاتحا امئاو , هيلع ناك امع دجسملا ريغي مل هدنع لاملا ةعسو همايأ ىف حوتفلا ةرثك عم رمع ناك دف « هنيسخمت

 « ةفرخزلا ىضتقي ال امب هنسخ شك هنامز ىف لاملاو نابثع ناك مث « همايأ ىف رخت دق ناك لخنلا ديرج نال هديدجم

 نب كالا دبع نب ديلولا دجاسملا فرخز نم لوأو . ليلق دعب ىتأيس اک هيلع ةباحصلا ضعب ركنأ دقف كلذ عمو

 يف صخرو « ةنتفلا نم اةوخ كلذ راكن] نع للعلا لهأ نم ريثك تكسو ‹ ةءاحصلا رصع رخاوأ يف كلذو « ناورم



o ٤۷ - ٤67 ثردحلا 

 تيب نم كلذ ىلع فرصلا عقب ملو « دجاسلل ميظعتلا ليبس ىلع كلذ عقو اذإ  ةفينح بأ لوق وهو  مهضعب كلذ
 . ةناهتسالا نع امل ان وص دجاسملاب كلذ عنصي نأ بسان اهوفرخزو مهتويب سانلا ديش امل : رينملا نبا لاقو . لاملا
 ىلصملا لاب لغش ةيشخل ناك ناو « لاق 5 وهف ةيهافرلا كرت ىف فلسلا عابتا ىلع كحل ناك نإ عملا ناب بقعلو
 لاق اک عقوف « عقيس ا طي هرابخإل ةوبنلا مالعأ نم لع سنأ ثيدح ىفو . ةلملا ءاقبل الف ةفرخزلاب

 رانلا نو ماعا َتآمبَح كئاوأ « رفكسااب مهسفنأ ىلع نيردهاش هلا دجاس او رمعي نأ نيكرشملل ناك ام )ل 0 01 تو نع ا ا 2 ا 5 7 ع

 هللا الإ شخ لو ةاك ا یاو ةالصلا ماقأو رِخآلا مويلاو هللاب َنْمآ نم هللا دجاسم ”رمعب اإ . نودلاخ م
 3 ر ۽ ےا وإ ےہ

 [ ١ - ١۸ ةونلا ] ( ندا نم اونوكي نأ كئلوأ ىستف
 ”نبا یل لاق ةمركع نع واذا كلاخ انت لح لاق راتخم 'نب_زيزعلا دبع ان دح لاق د دسم (شزو - 447

٠. 2 000 - - 7 ٤ a 5 
 ةا لحاف « AE طاح ىف وه اذاف « انقلطناف . هئيدح نم اممساذ ديعس ىلا ىلإ اقاطنا : ىلع هنبالو سايع 7. 0

 . نيتنبلا نش و ةن ل انكم لاقف دجسلا ا دل أ ىتح ءانثدحب نأ مث « یتا

 ىلإ ةلوعذيو لا ىلإ موعد ةيغابلا ثلا هلع رادع حبو : لوقيو نع بارألا ضفنيف « وقلم أى ءآرف
 « ىلا ني لب ذوعأ : رابع لوقي لاق .رانلا

 . [ ۲۸۱۲ : ىف هفرط ٤٤۷ ثيدحلا ]

 دازو . رذ ىبأ ةياور ىف اذدك ( هللا دجاسم !ورمعي نأ نيكرشلل ناكام , دجسملا ءانب ىف نواعتلا باب ) هلۆق
 حيجرت ىلإ هنم ريصم ةيآلا هذه هركذو «نيدتبملا هلوق ىلا » هرخآ ىفو « لجو زع هللا لوقو د ناك ام هلوق لبق هريغ
 .٠ عضاوم اهب داري نأ لمتحم ( هللا دجاسم إل ىلاعت هلوق نأ كلذو « ةبآلا ىف نيلاتحالا دحأ نم نيلامتحالا دحأ
 لمتحو « اهناينب اهتراعب دار نأ لمتح ىناثلا ىلعو ؛ ةالصلا ةماقإل ةذختملا نك املا امم دارب نأ لمتحتو « دوجسلا
 ةرصبلا ىلع ماقأ سابع نبا نل « ىرصب هلك دانسإلا اذه ( ددسم انئدح ) هلق . اف هللا ركذل ةماقالا اهب داري نأ
 دارجلا ف فنصملا داز ( وه ذاق ) هلق . ىردخلا ىأ ( ديعس أ ىلإ اقلطنا ) هلو . ةمركع هالوم هعمو ةدم اريمأ

 معز خال اذهو ء ناتسبلا طئاحلاو « هنايقسي ه داوجلا ىف لاق ( هحلصي ) هل . « ال طئاح ىف هوخأو وهو هانيتاف د
 سابع نب هللا دبع نب ىلع ناف « وه نوكب نأ حصي الو « همآل ديعس ىبأ وخأ وهو ناهنلا نب ةداتق هنأ حارششلا ضعب
 خأ ديعس ىبأل سيلو « باطخلا نب ربع ةفالخ رخاوأ ىف كلذ لبق ناعنلا نب ةداتق تامو ىلع ةفالخ رخاوأ ىفدلو
 ىلع نآلا ىلا فقأ لو ةعاضرلا نم هاخأ روكذملا نوكي نأ لمتحيف « ةداتق الإ همأ نم الو هيبأ نم خأ الو قيقش
 بأ نع ذخآلاب هنبا ىمأ هيلع ةعس عم سابع نبا نآل , دحأ هعيمج ىوحال معلا نأ ىلإ ةراشإ ثيدحلا فو . همسا
 اأ نآلل . دانسإلا ولع بلطلا هيلا هلاسرإ نوكي نأ لمتحو « هدنع سيل ام هدنع نأ لع نوكي نأ لمتحيف « ديعس
 ريكشلا مدعو عضاوتلا نم هيلع فلسلا ناكام هيفو « سابع نبا نم يلب ىنلا نم اعام رك أو ةبحح مدقأ ديعس
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 ا ا ا ع

 جاوح لع مہجئاوح ميدقتو لمعلا ةبلط مارك ]و ملضفب لضفلا لهال فارتعالاو مهسفناب شاعملا لاوحأ دهاعتو

 هلق ٠ ثيدحلل اماظعإ ةنهملا ةلاح ف ثيدحتلا كرتو معلا ءاقل ال بهأتلا هيف ( ىتحاف هءادر ذخأف ) هلق « مهسفنأ

 ىف رمعم داز ( نيتنبل رامعو) هلو . «ىنأ اذإ ىتح د ةميرك ةياور ینو « ىوبنلا ىأ (دجسملا ءانب ركذ لع أ ىتح)

و « ربلا لمع ىف ةقشملا باكترا زاوج هيفو « لِي هللا لوسر نع ةنبل و هنع ةنبل م هعماج
 اع هلع مايقلاو سيئرلا ريقوت

 عضوم ىف عراضملا ةغيصب ريبعتلا هيف ( ضفنيف مثلي ىنلا هآرف ) هلق . دجاسملا ناينب لضفو « ملاصملا نم هاطاعتي

 بارتلا ) لوق . «ضفني لع  ىنيمشكلا ةياور ىفو « دهاشي هنأك عماسلا سفن ىف كلذ راضحتسال ةغلابم ىضاملا

 . لوقلاو لعفلاب هيلا ناسحالاو هللا ليبس ىف لماعلا مارك هيفو « لسمل اذكو « هسأر نع » دابجلا ىف داز ( هنع

 زاج فضت مل ناف « تفيضأ اذإ ءاحلا حتفب ىهو , ةحر ةبلك ىه ( رابع حيو ) لاحلا كلت ىف ىأ ( لوقيو ) هلۆق

 هجو نم تبث اک هتلتق دارملاو روكذم ريغ ىلع ريمضلا داعأ ( موعدي ) لوق . امهيف نيونتلا عم بصنلاو عفرلا
 عم هولتف نيذلاو ىلع عم وهو نيفصب هلتق ناكل يق ناف . هيلع هيبنتلا ىتأيسو « حلا موعدي ةيغابلا ةئفلا هلتقت » رخآ

 نوعدي مهنأ نيناظ )وناك مهنأ باوج اف ؟ راثلا ىلإ ءاعدلا مهيلع زوجي فيكف ةباحصلا نم ةعامج هعم ناكو ةب واعم

 « مامإلا ةعاط وهو اهبس ىلإ ءاعدلا ةنجلا ىلإ ءاعدلاب دارملاف « مهن ونظ عابتا ىف مهلع مولال نودهتجم مهو « ةنجلا ىلإ

 كلذ فالخ ىلإ نوعدي مم اوناكو « كاذ ذإ ةعاطلا بجاولا مامإلا وهو ىلع ةعاط ىلإ موعدي راع ناك كلذكو

 مهلا ثعب نيذلا جراوخلا ىف اذه حصي اعنا : بلبللل اعبت لاطب نبا لاو . مل ربظ ىذلا ليوأتلل نوروذعم مهنكل

 هيفو . حارشلا نم ةعامج مالكلا اذه ىلع هعباتو . ةباحصلا نم دحأ ىف حصي الو « ةعاجلا ىلا موعدي اراع ىلع

 ءادتبا ناف « كلذب للملا لهأ نيب فالخ الب راع لتق دعب ىلع ىلع اوجرخ ام جراوخلا نأ اهدحأ : هجوأ نم رظن

 فيكف « اعطق كلذ لبق راع لتق ناكو نيفصب لاتقلا ءابتتا بقع ميكحتلا ناكو « مکحتلا بقع ناك جراوخلا مآ

 ةشئاع لاتق ىلع مهرفنتسي هثعب ةفوكلا لهأ م امت اراع ىلع مهبلا ثعب نيذلا نأ اهيناث . هتوم دعب ىلع میلا هئعبي

 دنع كلذب عرصتلا قأيسو ‹ لضفأو ةيواعم عم ناك نك ة عاج ةباحصلا نم ميف ناكو « لما ةعقو لبق اعم نمو

 . كلذ نم ماشاحو جراوخلا ةيمسن مهياع هقالطإ ةدايز عم هلثم ىف عقو بلبملا هنم رف اف « نتفلا باتك ىف فنصملا

 رافك رانلا ىلإ هثوعدي نيذلاب دارملا نأ ىلع هلح نك و « ةصقانلا ةءاورلا هذه ىف عقو ام رهاظ ىلع حرش هنأ اهلا

 قاغصلا ةخسن ىف تبث اذكو امهريغو ةمب ركو نكسلا نبا ةياور ىف عقو نكل « حارشلا ضعب هب حرص اك شيرق

 مالا لهأ مو هتلنق ىلع دوعي ريمضلا ناب حصفتو داملا مضوت ةدايز هطخم ىنلا ىربرفلا ةخسن ىلع ابلباق هنأ ركذ ىلا

 نا : لاقو عملا ىف ىديحلا اهركذي مل ةدايزلا هذه نأ ملعاو « ثيدحلا « موعدي ةيغابلا ةئفلا هلتقت راع حيو » هظفلو

 . ادص اهفذخل تعقو وأ « ىراخبلل عقت مل اهلعلو : ىديملا لاق . دوعسم وبأ لاق اذكو « الصأ اهركذي مل ىراخبلا

 ةتكسشل كلذو ادمع اهفذح ىراخبلا نأ ىل رهظيو : تلق . ثيدحلا اذه ىف ىناقربلاو ىليعامسالا ابجرخأ دقو : لاق

 « ةجردم ةياورلا هذه ىف ابنأ ىلع لدف مقل ىنلا نم ةدايزلا هذه عمسي مل هنأ فرتعا ىردخلا ديعس ايأ نأ ىهو « ةيفخ

 ةرضن ىب نع دنه ىبأ نب دواد قيرط نم رازبلا اهجرخأ دقو « ىراخبلا طرش ىلع تسيبل كلذ تنيب ىلا ةياورلاو

 لوسر نم هعمسأ ملو ىناحصأ ىنئدق- د ديعس وب أ لاقف هيفو ةنبل ةئبل ميلمحو دجسملا ءانب ىف ثيدحلا ركذف ديعس ىنأ نع

 طرش ىلع دانسإلا اذهو . همأ مآ ةيمسو رامع وه ةيمس نباو . ه١ «ةيغارلا ةئفلا كلتقت ةيمس نبا اب : لاق هنأ علي هللا
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 لاق ديعس ىنأ نع ةرضن ىبأ نع ةللس ىبأ قيرط نم اسلا ملم ف « كلذب هئدح نم ديعس وبأ نيع دقو « سم
 نود ب ىنلا نم ديعس وبأ هع ىذلا ردقلا ىلع ىراخبلا رصتقاف » هركذف « ةداتق وبأ ىنم ريخ وه نم قثدح»
 ةياور ىف عقت مل اضيأ ةدايز ثيدحلا اذه فو ٠ ثيداحالا للع ىلع عالطالا ىف هرحبت و همهف ةقد ىلع لاد اذهو « هديغ
 لاقف , ىهو ءاذحلا دلاغ نع ىطساولا دلاخ قيرط نم جرختسملا ىف معن ىنأو ليعامسالا دنع ىهو « ىراخبلا
 رمعم ةدايز تمدقت دقو «رجآلا هللا نم ديرأ ىنإ : لاق ؟ كباحأ لمع اک لمحت الأ رابع اي د هيلي هللا لوسر
 اک ناهنلا نب ةداتق مهنم : ةباحصلا نم ةعامج « ةيغابلا ةئفلا ارامع لقت , ثيدح ىور : ( ةدئاف ) . ًاضيأ هيف
 نب ناثعو « ئاسنلا دنع صاعلا نب وربع نب هللا دبعو ؛ ىذمرلا دنع ةريره وبأو « لسم دنع ةبلس مأو « مدقت
 اهلكو « ةسفن رامعو رسيلا وأو صاعلا نإ ورمعو ةيواعمو تباث نب ةمزخو عفاروبأو بوبأ وبأو ةفيذحو نافع
 لع ثيدحلا اذه ینو « مدع لوطي نب رخآ ةعامج نع هيفو « ةنسح وأ ةحيحص اهقرط بلاغو « هريغو ىتاربطلا دنع
 هنأ اللا لع ولو ٠ نتفلا نم ةذاعتسالا بابحتسا ىلع ليلد هيف ( نتفلا نم هللاب ذوعأ راع لوقي ) ثيدحلا رخآ ىف هلوق . هبورح ىف ابيصم نكي مل ايلع نأ نيمعازلا بصاونلا ىلع درو رامل و ىلعل ةرهاظ ةليضفو ةوبنلا مالعأ نم
 باك ىف قأبسو « لطاب هنإ : لاقف هنع ادق بهو نبا لثس دقو : تلق . نيقفانملا داصح اهيف ناف نتفلا نم هللاب اوذيمتسنال : عئاشلا ثيدحلل در هيفو : لاطب نبا لاق . هعوقو ىريال نم عوقو ىلإ ىضفت دق اهنآل , قحلاب اہف كسمتم
 نطب امو اهنم ربظ امم ىلاعت هللا انذاعأ . ابعوقو دنع لمعلا نم ىغبني امو اهماكحأ نم ريثك رك ذ نتفلا

 ار ربنا داوعأ ىف رعاتسااو راجنلاب ةنامتسالا باپ - ٤

 ىلإ يل هللا لوسر َثمب » لاق لمم نع مزاح ىبأ نع نیز دبع انتدح لاق بف شرم = ۸
 « لع لجأ ًاداوعأ یل لي راجنلا كمال ىرمم نأ قاما

 دعب هركذو « عتاص عمج ةلمهملا مضإ عانصلا ( دجسملاو ربما داوعأ ىف عانصلاو راجنلاب ةناعتسالا باب ) هلق
 قلعتي دجسملاو هلوقو راجنلاب قلعتي ربذملا داوعأ ىف هلوقف : رشنو فل ةجرتلا ىف وأ « صاخلا دعب ماعلا نم راجنلا
 اميمج رباجو لبس ةياور نم بابلا ثيدحو . دجسملا ءانب ىف ىأ دجسملا ىف عانصلاب ةناعتسالاو ىأ « عانصلاب
 ردح ىلا كلذب راشأ هن أكو « قرفلا مدعل عانصلا نم هريغب ةناعتسالا ةيعورشم ذخؤت هنمو ؛ طقف راجنلاب قلعتي
 اسم هل مكتسحأ هنأف « نيطلا نم ىلا اوبرق : لوقي ناك مقلب هللا لوسر عم دجسملا تينب » لاق ىلع نب قلط
 نكل وال : لاقف ؟ نولقني اك لقتأأ هللا لوسرا, تاقف , هظفلو هحیح ىف نابح نبا هاورو « نيطال كطبضأ هناف ,نيطلاو نح لا اوعد :لاقف هبجعأ هنأكف نيطلا تطلخ ةاحسملا تذخأف »هل ظفل فو٠ دمحأ هآوز < اكبس هل کدشاو
 اهركذ مدقت (ةأرماىإ] ) هلق . مزاح ىبأ نبا وه ( زيزعلا دبع انثدح) هلو , « هب لعأ تن اف نيطلا مهل طلخا
 نالا قاسو . اهمالغ مسا ىلع هيبنتلا اذكو « ةثالع اهامم نم طلغ ىلع هيبنتلاو « حوطسلاو بنما ىلع ةالصلا باب ىف
 ىلاعت هلا ءاش نإ ةعملا باتكىف هدئاوف ركذنسو . دانسالا اذهب عوببلا ىف هماهت هقاسو « !رصتخم انه

 لوسر اي : تلاق ةأرما نأ » رباج نع هيبأ نع َنكأ نب ردحاولا ”دبع انک دح لاق دالخ شرو - ۹ 2 - ت ا 2
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 خلصلا باتك ۔ ۸

 « بدلا تايمف . تئش نإ : لاق . راح (مالُغ ىل نف ؟ هيلع دقت ايش تل لجأ الأ ا
 ] ۴۰۸۰ ‹ ٩۱۸ ۰ ۲۰۹۰ , ۳۵۸٤ : ىف فارطأ 44و ثيدحلا ]

 یھ ( ةأرما نأ ) هل . مورخم نب ىلوم ىثبحلا وهو لمآ نزوي نميأو « ىحي نبا وه ( دال انئدح) هَ
 تأدتبا اب'أ اذه ىف نال لبس ثيدح قایسل فل اخ رباج ثيدح قايس رهاظ لبق ناف « لبس ثيدح ىف تركذ ینا

 ةأرملا نوكت نأ لاتحاب لاطب نبا باجأ « كلذ بلطي الا لسرأ ىذلا وه للي هنأ لبس ثيدح ینو « ضرملاب

 هملول هماع] اهزجنتسي لسرأف هلمعب مالغلا ”ىطبي نأ نكمأ لوبقلا امل لصح ايلف « كلذب ةعربتم لاؤسلاب تأدتبا

 . اريثم كلذ نوكي نأو داوعالا نم مالغلا هعنصيام ةفصب اهفرعبل اهيلا هلاسرإ نكمي و : لاق . هتلذم اب اهسفن بيطب

 ةفصب عقو فيرعتلا لملف ءاربنم كل لمجأ الأ ١ ظفلب هجولا اذه نم ةوبنلا تامالع ىف فنصملا هجرخأ دق : تلق

 ناك مالغلا نأ ال « ءطبلا ببس كلذ ناك « تئش نإ » اهل هلوقب ملا اميلا ضوف امل هنأ لمتحي وأ . ةصوصخم ريثملل

 نثملا اذه فلؤملا رصتنخا دقو « راجم مالغ ىل ىناف د نيمشكلا ةياور ىف ( اراجت امالغ ىل ناف ) هلق . اذاجب

 هلم معي نم دعولا زاجنتساو « لاؤس ريغب ناك اذإ لذبلا لوبق ثيدحلا فو . ةوبنلا تامالع ىف هماتب أبو « ًاضيأ

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةوبنلا تامالع ىف هدئاوف ةيقب ىقأيسو « ريخلا لمعب لضفلا لهأ ىلإ برقتلاو « ةباجإلا

 ًادجسم یب نم باپ - ٥۵

 راب رع نب مماع نأ ئ دح أيكم نأ ورع ىنربخأ بهو نبا یتکدح نايلش ب اوك او ٠

 دجسم یب نک ةف سافا لوف دغا لرش نام نب نامه حمس هنأ فالوملا هللا ديبع حم هنأ هثادح ةداتق

 هنأ تبسح : يكب لاق - ادحسم یب نم » لوقي كو 'ىبلا سمس ىفإو « منّك آکا : هلل لوسرا

 « ةئجلا ىف هلم هل هللا ب « هللا هجو هب ىغتيت - لاق
1 1 1 EE 

» 
 قلا ديبعو مصاعو ريكب : قسن ىف نيعباتلا نم ةثالث دانسإلا اذه ىفو . دوسألا نبا وه هللا ديبعو « جشالا نب هللا دبع

ندم هطسو ینو ؛ نويذدم هرخآ نم ةثالثو  نويرصم هلوأ نم ةثالثو
 لإ دانسالا مسقتاف « ريكب وهو رصم نكس ی

 ىراصفالا ديبل نب دوم قيرط نم هجرخأ ثيح سم دنع كلذ نایب عقو (هيف سانلا لوق دنع) هلق .قدمو ىرصم

 دبع ىف ىأ « هنيه ىلع هوعدب نأ اوبحأو كلذ سانلا هركدجسملا ءانب ناثع دار امل » لاق  ةءاحصلا راغص نم وهو
: 

 تسلا حرش ىف ىوغبلا لاقو . یب نأ دارأ نيح ىأ « ىنب نيح » بابلا ثيدح ىف هلوق نأ اذهب ربظو . لي ئنلا

 ام إو ؛ ءاشن] دجسملا نامثع نبي لو . ىهتنا هعيسوت درجم ال ةشوقنملا ةراجحلاب هؤانب ناثع نم ةءاحصلا هرك ىذلا لما
. 

 أكن أ نم قح ىف قلطي اک ددج نم قح ىف ءانبلا قالطإ هنم ذخؤيف « دجسملا ناينب باب ىف مدقت اک هديشو هعسو

 ىومحللو , رثك الل اذك ( لوسرلا دجسم ) هلق . ضعبلا ىلع لكلا قالطإ نم دجسملا ضعب انه دجسملاب دارملا وأ

ملاو هب لعل لوعفملا فذح ( مترثكأ كن]) هلق « لَو هللا لوسر دجسم , ىبيمشكلاو
 راكنإلاب مالكلا دار



 عة عه. ثردحلا

 قف . هتفالخ نم ةنس رخآ ىف ليقو « روهشكملا ىلع نيئالث ةنس ىوبنلا دجسملل ناثع ءانب ناك : ( هيبنت ) . هوحتو

 ناثع ناينب دنع لوق ناك رابحألا نيك نأ كلام ىريخأ بهو نبا نع نيكسم ن ثراملا نع ريسلا باتک

 : تلق . كلذك ناكف : كلام لاق . نامثع لتق هناينب نم غرف اذإ هناف « زجني ال دجسملا اذه نأ تددول : دجسملا

 هيف ریکنتلا ( ادجسم یب نم ) هلق . هئاهتنا خيرات ىناثلاو هئادتب ا خیرات ناک لوألا ناب نيلوقلا نيب عملا نکم و

 ةبيش ىبأ نبا دازو « اريبك وأ اريغص ىذمرتلا دنع سنأ ةياور ىف عقوو « ريغصلاو ريبكلا هيف لخديف عويشلا
 ثيدح نم رازبلاو نابح نبا دنع اضيأ ةدايزلا هذهو « ةاطق صحف ولو » نايثع نع رخآ هجو نم بابلا ثيدح ىف

 ‹« ربع نباو سنأ ثيدح نم طسوألا ىف ىناريطلا دنعو « سابع نبا ثيدح نم ىجكلا لسم فأ دنعو . رذ ىنأ

 وأ ةاطق صحفك» ظفلب راج ثيدح نم ةع زخ نبا هاورو « قيدصلا ركب ىبأ ثيدح نم ةيلحلا ىف عن ىنأ دنعو

 هيلع دقرتو امضيب هيف عضتل هنع ةاطقلا صحفت ىذلا ناكملا نآل ةغلابملا ىلع كلذ ءادلعلا رثك أ لمحو « « رغصأ

 اردق دجسم ىف ديزي نأ ىنعملاو « هرهاظ ىلع وه لب ليقو . هذه راج ةباور هديؤيو . هيف ةالصال هرادقم كيال

 « ردقلا كلذ مهنم دحاو لك ةصح عقتف دجسم ءائب ىف ةءامج كرتشي وأ « ردقلا اذه ةدايزلا كلت نوكس: هيلا جاتحت
 دجسملاب دارملا ناك ناف « هيف ةالصلل ذختي ىذلا ناكل! وهو « نهذلا ىلإ ردابتيام دجسملاب دارملا نأ ىلع ءانب هلك اذهو
 . ةقيقحلا ىلع ءانب دوجوب رعشي « ىنب'» هلوق نكل « ركذ ام ءىش ىلإ جاتحي الف ةببجلا عسيام وهو دوجسلا عضوم

 نم » رع ةءاور ىف لوقو « نسح دانساب هدئاوف ىف هيوم هجرخأ « اتيب هلل نب نم » ةبيبح مأ ةياور ىف هلوق هديؤي و
 لكف « ةسبع نب ورع ثيدح نم هون قاسنلا جرخأو ١ نايح ناو هجام نا هجرخأ هللا مسا هيف ركذي ادجسم ىنب

 لك ءانب ذإ ءازاجم رخالا ةدارإ عت ال نكل « طقف دوجسلا عضومال ذختملا ناكملا دجسملاب دارملا نأب رعشم كلذ

 اهضعب و « رغصلا ةياغ ىف ىهو ةلبةلا ةبج ىلإ امنوطوع نيرفاسملا قرط ىف دجاسملا نم |ريثك اندهاش دقو « هبسحب ءىش
 تاق : دازو ناّثع ثيدح وحن ةشلاع ثيدح نم بعشلا ىف قهيبلا یورو ٠ دوجسلا عضوم ردق خه نوذتال

 ريكب لاق ) هلق ء نسح امهدانمإو ةفاصرق ىبأ ثيدح نم هون ىقاربطالو . معن لاق ؟ قرطلا ىف ىلا دجاسملا هذهو

 كلذب ىنمملاو « هللا اضر هب بلطي یا (هللا هجو هب ىغَتبي ) هلو . روكذملا دانسالاب امصاع هخيش ىأ ( هنأ تبسح
 ثيدحلا ىف تسيل اهتأكو « اذكه هقيرط نم الإ اهرأ لو. ثيدحلا ىنريكب اهب مزحي ل ةلمجا هذهو . صالخإلا
 اهركذف ا ارکب ناک( ادم هلل یب نهد موظفل هيلا قرطلا عيمج نم نايثع ثيدح ىور نم لك ناف « اهظفلب

 وهو دارملا ىنعملا ىف امرك ارثشال < هللا هجو هب ىغَني هلوق ىنعمب « هتل » هلوق ناف , هذظ ىذلا ظفللا ىف اددرنم ىنعم اب

 نمو . ىهتنأ . صالخإلا نم ادعي ناك هيئبد ىذلا دجسملا ىلع همسا بتك نم ىزوجلا نبا لاق : ةدئاف . صالخالا

 نباو نتسلا باععأ ىورو . ةلجا ىف رجوي ناك ناو صالخإلا مدعل صوصخلا دعولا اذه هل لصحال ةرجآلاب هانب

 ىف بدتحلا هعناص : ةنجلا ةثالث دحاولا مهسلاب لخدي هللا نإ و اعوفرم سماع نب ةبقع ثيدح نم ك اج او ةمزخ

 نأ نم معأ وهو « دهاجلا ةناعا كلذب دصقي نم ىأ « هتعنص ىف بستحلا , هلوقف « هب دمملاو « هب ىارلاو « هتعنص

 لعج نمل روكذملا باوثلا لصحي لهو « عوطتملا نم الإ لصعال صالخإلا نكلل « ةرجأب وأ كلذب اعوطتم نوكي
 ؟ ادجسم هفقوف لع ناک ءانب ىلإ دمع نم اذدکو « ءانب ريغ نم اهطيوحتب تكي نأب ادجسم ضرألا نم ةعقب

 « اهطرشي ةرشابملا ىف ةقيقح « ىب » هلوق اذكو « هجتملا وهو مصنف ىنعملا ىلإ انرظن ناو « الف ظفللا رهاظ عم انفقو نإ

 ىرابلا حف # ١ ج سم



 ةالصلا بات - ظ ظ 555
 اذ لدتسا هلال « هنع هللا ىضر ناثع لالدتسا ىلع قبطنملا وهو ء اضيأ كلذب ىمآلا لوخد ىضنتفي ىتعملا نكل
 ذاربإو « زاج هللا ىلإ ءانبلا دانسا (هللا ىب ) هلق . هسفنب كلذ رشابي مل هنأ مواعملا نمو « هنم عقو ام ىلع ثيدحلا
 ةفص ( هلثم ) ِهِلِوَق . دجسملا ىناب ىلع هدوع موتي وأ « رئامضلا رفانتت الثل وأ « همسا لج هركذ ميظعتل هيف لعافلا
 نمؤثأ اولاقف إل ىلاعت هلوةكاقلطم دارفإلا امهدحأ : نالاعتسا هل « لثملا » ظفلو « هلثم ءانب ىب ىأ فوذحم زدصمل
 « ةددعتم ةينبأ ءازجلا نوكي نأ عنتمال لوألا ىلمف ( كلاثمأ ممأ إل ىلاعت هلوقكة قباطملا رخآلاو ( انلثم نيرشبل
 هل هللا ىب دارملا نوكي نأ لاهتحال « ام اثمأ ةرشعب ةنسحلا نأ عم « هلثم » هلوقب دييقتلا لكشتسا نم باوج لصحيق

 باجأ نم امأو . لضفلا محي هيلع ةدايزلاو « لدعلا محي دحاو ةدحاولا ةئسحلا باوث نأ لصالاو « هلثم ةينبأ ةرشع
 نم اذكو ءادعإ هيفف ( اهلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم إل ىلاعت هلوق لوزن لبق كلذ لاق علي نوكي نأ لاټحاب
 ةدايزلاو « ةيكلا بسح انه ةيلثملا نأ ًاضيأ ةيضرملا ةبوجألا نمو . هيلع ةدايزلا ىنيال دحاولاب دييقتلا نأب باجأ
 ةئسحلا هذه ءازج نأ ةيلثلا نم دوصقملا نأ وأ . ةئام نم لب ةرشع نم ريخ تيب نم كف « ةيفيكلا بسحب ةلصاح
 ايندلا قيض ىلإ ةبسنلاب اعطق لصاح توافتلا نأ عم ٠ كلذ ريغ نع رظنلا عطق عم هريغ نم ال ءانبلا سنج نم
 ةلثاو ثيدح نم دحأ ىور دقو « حيحصلا ىف تبث اك امف امو ايندلا نم ريخ امف ربش عضوم ذإ « ةنجلا ةعسو
 مل ةيلثملا ناب رعشي اذهو « هنم عسوأ » ظفلب ةمامأ ىبأ ثيدح نم ىتاربطلاو « هنم لضفأ ةنجلا ىف هل هللا ىب » ظفلب
 دجسملا لضفك ةئجلا تويب ىلع هلضف نأ دارملا نوكي نأ لمتح : ىوونلا لاقو . هجو لك نم ةاواسملا اب دصقي

 كلذ لعاف لوخد ىلإ ةراشإ هيفو « «هلثم » هلوق نم لاح وه وأ « ىنيب قلعتي ( ةنجلا ىف) هلق : ايندلا تويب ىلع

 لعأ هللاو . لوخدلا دعب الإ هنكسي ال وهو « هنكسي نأ هل ءانبلاب دوصقملا ذإ « ةنجلا

 دجسملا ىف م اذإ لبنا ل وم 1 ساب - ٦“

 م » وقي هلا دبع نب َرباج تعمتأ : و رمعل لق : لاق نايف انْ دح لاق دیعس نب ةبتق اشر - ۱
 ؟ « اهاصنب 'كيسأ : لكم هللا لوسر هل لاقق ماوس متو دجسلل ىف لجن

 [ ۷۰۷٤ < ۷۰۷۴ : ىف ةاقرط ٤٥١ ثيدحلا ]

 ىنلا بابلا ثيدح ىف قأيس اک لاصن ىلع ًاضيأ عمحجيو ‹ لصن عمج (لوصنب) صخشلا ىأ ( ذخأي باب ) هلق
 . اهظفل نم اهل دحاو الو ةثئؤم ىهو < ةيبرعلا ماهسلا : مال اهدعإو ةدحوملا نوكسو نونلا حتفب (لبنلاو) . هدعب

 . حلا ذخأي هنأ لبن هعم نل بحتسي ريدقتلا وأ « (ذخأي ) هلوق هرسفيو فوذحم ( م اذإ ) هلوق ىف طرشلا باوجو
 نع ورمع باوج قايسلا اذه ىف ةبيتق ركذي ملو . رانيد نبا وه ورمعو « ةنييع نبا وه دانسالا ىف روكذملا نايفسو
 هرأ لو « معن لاقف » هرخآ ىف هركذ هنأ ليصالا ةباور نع ىكحو « تاياورلا رك أ ىف اذك « نايفس مابفتسا
 « معن لاقف » هرخآ ىف لاقو هلثم نايفس نع هلا دبع نب ىلع نع نتفلا ىف فنصملا هجرخأ ةبيتق ريغ هركذ دقو . امف

 لاصتالا ققحت ديفي فنصملا قايس نكسل , باوج الو لاؤس ريغب ورمع نع نايفس نع رخآ هجو نم لسم هاورو
 الجر نا و هظفلو ورمع نع ديز نب دامح قيرط نم هاجرخأ ًاضيأ نابفس قيرط ريغ نم ناخيشلا هجرخأ دقو « هيف

 فنصملا قايس ىف سيل و ءايلسم شدخت ال یک اهلوصنب ذخأي نأ ساف ام وصن ىدبأ دق مهسأب دجسملا ىف يم



 oV عهر (هإ هيدا

 للو . كلذب سالا ةلع ناي دامح ةياور تدافأو « دام ةياور ىف مهما آلا يمت نايفس ةياور تدافأو . « کد
 نآلا ىلإ همسا ىلع فقأ لو « دجسملا ىف لبنلاب قدصتي ناك روكذملا راملا نأ رباج نع ريبزلا ىبأ قيرط نم اضيأ

 : لاق . معن هل لاق ارمع نإ لةي مل نايفس نآل دانسالا هيف رهظي ال راج ثيدح . لاطب نبا لاق : ( ةدئاف )
 اذه : تلق . ثيدحلا دانسا معن هلوقب نابف « معن لاقف , هرخآ ىف دازو ةالصلا باتك ريغ ىف ىراخبلا هركذ نکلو
 حجارلا بهذملاو ؟ نالف كثدحأ : الثم ”ىراقلا هللاق اذإ « معن » خيشلا لوق طارتشا ىف حوجرملا بهذملا ىلع ىبم
 لعو « اظقيتم ناك اذإ خيشلا توكسب ىتكي لب « طرتشي ال كلذ نأ - ىراخبلا مهمو  نيققحلا رثكأ هيلع ىذلا
 ةمرح ديك أ:و « هريثكو مدلا ليلق ميظعت ىلإ ةراشإ ثيدحلا قو . لعأ هاو رهاظ رباج ثيدح ىف دانسالاف اذه
 أَي هللا لوسر ىهن د لاق ديعس ىنأ ثيدح نم ىنارطال طسوألا فو . دجسملا حالسلا لاخد] زاوجو « لسملا
 مدقت ام هيف ىتعملاو « دجسملا ىف حالسلا بيلقت نع

 دجسملا ىف رورملا صا - ۷
 مس لاق هلا دبع نب ةدرب وبأ ان دح لاق دحاولا “دبع ان دح لاق ليام "نب ىموم اشم - ۲

 هري ال اهاصي ىلع ديف لبكي ايقاوسأ وأ اندجاست نم ءىش ىف يح نم » لاق يلي یبا نع هيبأ نع ةدرب اب
 « الس ونكي

 [ ۷٠۷١ : ىف هفرط 40 ؟ ثيدحلا ]

 : ليق ناف « ةيولوألا ةبج نم بابلا ثيدح نم طبنتسم وهو « هزاوج ىأ ( دجسملا ىف دورملا باب ) هلق
 نيثيدحلا نم الك نأ عم « لاصنلاب ذخالا ةجرتب راج ثيدحو ءرورملا ةجرتب ىموم نأ ثيدح صيصخم هجو ام

 ركذ هيف سيل رباج ثيدح ناف « نثملا ظفل ىلإ رظنلاب كلذ نوكي نأ لاتحاب بيجأ ؟ نيتمجربلا نم لك ىلع لدي
 هيلع بترو اطرش لعج ثيح ادوصقم رورملا ظفل هيف ناف ىموم بأ ثيدح فالح ؛ عراشلا ظفل نم رورملا
 ىنأ نع جرج نبا قيرط نم اسلا هاور دقف الإو هطرش ىلع فنصملل عقو ىذلا ظفللا ىلإ رظنلاب اذهو « كسلا
 نب.ةدرب وبأو « دايز نبا وه دانسالا ىف روكذملا دحاولا دبعو . ثيدحلا « كدحأ ىم اذإ » ظفاب رباج نع ديبزلا
 قيرط نم نتفلا ف فنصملا هجرخأ دقو « ىرعشالا ىموم ىنأ نب ةدرب وبأ هدج وه هخيشو « ديرب همسا هللا دبع
 اكش سیلو عراشلا نم عيونت وه ( انقاوسأ وأ ) هلق . هقيرط نم ملم هجرخأ اذكو « هوحن ديرب نع ةماسأ بأ
 وأ « ةفاابملل ءالمتسالا ىنعم ذخآلا نمض ( اهلاصن ىلع ) هلق . ةبحاصملل « لبتب ه هلوق ىف ءابلاو ؛ ىوارلا نم

 ىأ ( رقعيال ) هلو . ةدرب نأ نع تباث قيرط نم ىتأيسو « ورمع نع دامح قيرط ىف مدقت اک ءابلا ىنعمب « لعد
 اذكو «ذخأيلف » هلوقب قلعتم ( هفكب ) هل . عفرلا زوجيو « مالا باوج هنأ ىلإ ارظن موزجب وهو « حرج ال
 رقعيال امامن ىلع هفكب ذخأيلف : ريدقتلاو , رقعيب اقلعتم هفكب هلوق سيل « هفكب السم رقعيال » ليصالا ةياور
 نم هلو « ملسم ظفل « نيلسملا نم ادحأ بيصي نأ هفكب املاصن ىلع كسميلف » ةماسأ بأ ةياور هديؤيو . السم
 ۽ امامن ذخأيل مث ء اهلاصنب ذخأبل مث , اهلاصنب ذخأيلف » ةدرب ىبأ نع تباث قيرط
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 دجسلا ىف رمل باپ - ۸

 نب لس وبأ ىنربخأ لاق یره لا نع بیش اربخأ لاق يفان نب کا نابلا وبأ شرو — ء۳
 هلي 'ىبلا تمم له هلا كّدشنأ : ةريره ابأ دهشتسي ىرامنألا تبا" نب َناَسَح مهب هنأ فوع نب نمحرلا دبع

 مف : ةريره وبأ لاق « سدا حور ذأ "ملا ال هللا لوسر نع بجا ُناّح اي » لوقب
 | ل65 ٤ ۴۲۱۲ : ىف ءقرط _ ؛ه+ ثيدحلا )
 « بيعش هاور اذك ( ةلس وبأ ىلربخأ لاق ىرهزلا نع ) هلو ؟ هكحام ىأ ( دجسملا ىف رعشلا باب ) هلو

 نب ديعس نع » لاقف ىرهزلا نع ةنييع نب نايفس هاورو « ىناسنلا هجرخأ ىرهزلا نع دشار نب تحس هعباتو

 نب ليعامسإو دعس نب ميهارباو لسم دنع سعم هعباتو , قلخلا هدب ىف فلؤملا هجرخأ « ةملس ىنأ لدب « بيسملا

 امهنع هدنع هنأ حجارلاف . ثيدحلا باععأ نم ىرهزلا نال « رضي ال ىذلا فالتخالا نم اذهو « ىئاسنلا دنع ةيمأ

 نيخيشاا ىلع ىنطقرادلا اهيةعتي ىلا ثيداحالا سنج نم اذهو . اذه نع ةراتو اذه نع ةرات ه ثدحي ناكف اعم

 ظفل نأ كلذو « اضيأ عبقتلا طرش ىلع وهو ء رخآ هجو نم رظأ دانسالا ىفو . هيلع كردتسيلف هركذي ل هنكل

 تفتلا مح . كنم ريخ وه نم هيفو هيف دشنأ تنك : لاقف دشني ناسحو دجسملا ىف رمع مو بيسملا نب ديعس ةءاور

 ؛ رورملا نمز كردي مل هلال « ةلسرم مهدنع ةصقلا هذهل ديعس ةياورو . ثيدحلا « هللا كدشنأ : لاقف ةريره ىبأ ىلإ

 ةص ةر ره قا داهشتسا ناسحل عقو وأ « ناسح نم وأ دعب ةريره لأ نم كلذ عم أديعس نأ ىلع لمح نكلو

 وبأو « هريره ابأ دهشتسي ناسح عمس ةيلس ابأ نأ هيف ناف بابلا ثيدح قايس هيوقيو « ديعس كلذ رضخ ىرخأ

 ناسح تافتلا نوكي نأ زوج و « داوشآسالا ددعت ىلع لدف « ديمس نم رغصأ هناف اضيأ رمع رورم نمز كردي مل ةبلس
 نأ هتياغو « ددعتلا مدع لصألاو « ةيروفلا ىلع لدنال « مث, نآل ارخأتم عقو امنإ هب هداهشتساو ةريره ىبأ ىلإ

 وهو « عوفرملا هلال دوصقملا وهو ةريره ىبأل ناسح دامشتسا كلذ دعب عمس مث رورملا ةصق لسرأ ديعس نوكي

 هيلع قلطأ و ىعرشلا كلاب رابخإلا دارلاو « ةدابشلا بلطي ىأ (دهشاسي ر هلق لعأ هللاو . ددرت الب لوصوم

 حتفب ددنلاو « هللا كتلأس ىأ ةمجعملا نيشلا مذو ةزمبلا حتفب ( كدشنأ ) هلق . ربلا ةيوقت ىف ةغلابم ةداهشلا

 ىذلا نوكي نأ لمتحيف «ىنع بجأ ه ديعس ةياور ىف ( هللا لوسر نع بجأ ) هلو . ركذالا ةمجعملا نوكسو نونلا

 ًاضيأ فنصملا دنع ءاربلا ثيدح ليلدي « ليربج انه هب دارملا سدقلا حورو « هوق ىأ ( هدبأ ) هلق . ىنعملاب انه

 نم ىذمرتلا ینو « هبامأو لِي هللا لوسر اوجه نيذلا رافكلا ىلع درلا ةءاجالاب دارملاو « كعم ليربجو » ظفلب

 وج« هيلع موقيف دجسملا ىف اربنم ناسحل بصني لب هللا لوسر ناك ه تلاق ةشئاع نع ةورع نع دانزلا ىنأ قيرط

 نبا لاق « هيف هرأ مل ىنكل « هنم متأو هوخن اقيلعت هجرخأ ىراخبلا نأ « فارطألا , ىف ىزملا ركذو « رافكلا

 ءدب ىف ىراخبلا ةءاوو نکل ٠ هلي ینا ةرضحن دجسملا ىف ارعش دشنأ ناسح نأ بابلا ثيدح ىف سيل : لاطب

 هب باجأ ام هيف دشنأ هنأو « دجسملا ىف ناك « ىع بجأ ه ناسحل يي هلوق نأ ىلع لدت ديغس قيرط نم قالا

 ناسحل لب ىنلا ءاعد ليلدب « قح قحلا ىلع لمتشملا رعشلا نأ دارأ ىراخبلا نأ لمتح : هريغ لاقو . نيكرشملا

 ثييحلا مالكلا نم هريغ نم عم اک هنم عام الو « قحلا مالكلا رئاسك دجسملا يف زاج اقح ناك اذإو « هرعش ىلع



 f00 - fof ثيدحلا
 ه۹

 ةصقلا ىراخبلا رصتخا امت] : لاتو ىرزاملا مزج كلذبو « ىراخبلا فرصتب قيلأ لوالاو : تلق . طقاسلا وغللاو
 قيرط نم هنسحو ىذمزتلاو هحيح ىف ةم رخ نبا هاورام امأو . ىهتنا . رخآ عضوم ىف اهركذ هنوكلو اهراهتشال
 ىلإ حح هدانسإو « دجاسملا ىف راعشألا دشانت نع مثلي هللا لوسر ىبن , لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورح

 بايلا ثيدح نيبو اهنيب عجاف« لاقم اهدنن اسأ ىف نکل ثيداحأ ةدع ىنءملا قو  هححصي هتحسل ححصب نف ورع
 ناك اذإ ام هنع ىبهملا : ليقو . كلذ نم لس ام هيف نوذأملاو « نيلطبملاو ةيلهاجلا راعشأ دشانت ىلع ىبلا لمحي نأ
 خسنلا ىعداو ىهنلا ثيداحأ لمعأف ىنوبلا كلملا دبع وبأ دعبأ و . هيف نم هب لغاشتي ىتح دجملا ىلع ابلاغ دشانتلا
 لوخد نم قبس ايف ىوعدلا هذه درط هنأ اضيأ ركذو « هنع نيتلا نبا هاكح كلذ ىلع قفاوي ملو نذإلا ثيدح ىف
 ش كرشملا لوخد اذكو دجسملا بارحلا باععأ

 دجسلا ىف بارملا باحأ ساپ - ۹
 : لاق باهمش نبا نع اص نع س نب اربا اند لاق هللا دبع نب زيزملا "دبع اشو - 04

 دجسملا فن وبعلي ةشيحلا و يترجح بابیلع اموی ړی هللالوسر تبر دقل»تلاقةشئاعنأرب زلانةورعينربخأ

 » تل ىلإ نأ هاد رب ا ل نا لوتزو

 | همت هلو > ‘PAN < Fo °۹ ا <« ٠٥۰ , عمم : ىف هفأرطأ ٤٥٤ ثيدحلا ]

 اع نع ور نع باش نبا نع 586 قربخأ بهو نا اشم :رْذذلا نب يهاربإ داز - ٥

 « مہا رع نوبملإ ةشبحلاو كَم یبا تيأر » تلاق
 لاصنو هيف مهلوخد زاوج دارملاو « ةبرح عمج ةلمهملا رسكب بارحلا ( دجسملا ىف بارحلا بامسأ باب ) هلق

 ريغ لصنلاب دجسملا ىف رورملا نع ىهنلا ف قباسلا ثيدحلا صيصخت ىلإ راشأ فهما نظأو « ةروہشم مهبارح
 دق هناف رورملا درحم فالخم ‹ لبس بارحلاب بعللا ةروص ىهو ةروصلا هذه ىف ظفحتلا نأ امهبب قرفلاو « دومغم
 اموي لي هللا لوسر تيأر دقل ) یو . ناسيك نبا وه ( ملاص نع ) دانسالا ف هلق ٠ هنم ظفحتي الف ةتغب عقب
 نأ ىمخللا نسحلا ىلأ نع نيتلا نبا ىكحو « دجسملا ف كلذ زاوج هيف ( دجسملا ىف نوبعلي ةشيحلاو ىفرجح ناب ف
 امأو ( عفرت نأ هللا نذأ تويب ىف ]إل ىلاعت هلوقف نآرقلا امأ : ةئسلاو نآرقلاب خوسنم دجسملا ىف بارحلاب بعللا
 حرصت ةبآلا ىفالو هيف سيل و « فيعض ثيدحلا ناب بقعتو . , مكنين اجبو مكن ايبص ؟دجاسم اوبنج » تيد ةئسلا
 تناكو دجسملا جراخ ناك مهعل نأ كلام نع ةيكلاملا ضعب ىحو . خسناا تيثيف جيراتلا فرع الو < هاعدا اع
 ركن أ ربع نأ اهضءب ىفو « ثيدحلا اذه قرط ىف هب حرصام فالخ هناف كلام نع تبث ال اذهو « دجسملا ىف ةشئاع
 ىلع ناعجشلا بيردت هيف لب ادرجم ابعل سيل بارحلاب بعللاو . « مبعد » إب ىنلا هل لاقف دجسملا ف معلا ميياع
 عمج لامعألا نم ناك اف « نيباسملا ةعامج مال عوضوم دجسلا : باهملا لاقو . ودعلل دادعتسالاو بورحلا عقاوم
 مركو . هلهأ مم كَم هقلخ نح هيقو « حاملا ووللا ىلا رظنلا زاوج ثيدحلا و . هيف زاج هلهأو نيدلا ةعفنم

 ( 1 ةع
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ن.ديعلا باتك ف هدا وف لع مالكا ةقو قاضو , هدنع الع مظعو ةشئاع لضفو ) هن رشاعم
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 دعب ناک كلذ نأ ىلع لدي ( هئادرب ىنرتسي ) ےل . قرجح باب ىلع ة رکو ليصالا دنع ( قرجح باب یف ) لوق
 6 ةريغص كاذ ذإ تناك ةشئاع نأب عنم نم ضعب باجأو . لجرلا ىلإ ةأرملا رظن زاوج ىلع لديو « باجحلا لوزن

 قأيسو « هت ىف فلتخم ثيدح وهو ؟ «اتأ ناوايمعفأ ١ ثيدح خسنلا مهضعب ىعداو . انركذ امل رظأ هيفو

 ةياور نم هاور مهاربا نأ ديرب ( رذنملا نب ميهارإ داذو ) هۆ . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف طسب ديرم ةلأسملل

 ىفو « ةمجرتلل قباطملا وهو مهب ارح ناك مهيءل نأ نيع نكل « اص ةياورك باهش نبا نع ديزي نبا وهو - سنوي
 قيرط ىلع فقأ ملو «هدروي ىذلا قايسلا صوصخال ثيدحلا لصأ ةمجرتلاب دصقي ىراخبلا نأ ىلإ ةراشإ كلذ

 ابلصوو < بهو نبأ نع حرسلا نب رهاط ىبأ نع سم اماصو معن ‹ ةلوصوم رذنملا نب ميهاربأ ةياور نم سنوي

 ةدايزلا هيفو سنوي نع صم نب ناثع قيرط نم اضيأ ليعامسإلا

 دجسلا ىف رتل لك ءارشااو عيبلا ركذ صاب - ٠
 اها ةي رب امنت أ » تلا ةشئاع نع ةرمت نع ی نع نايفش انثدح لاق هلل دبع "نب ىلع اشتم - 40“

 لاقو . « ب ام اهتيلمعأ تش نإ : اهلهأ لاقو . ىل هالّرلا نوكيو كلهأ تيطعأ تئش نإ : تلاقف « اهتباتك ىف

 . «اهيقتمأف ابيعاتبا : لاقف كلذ نارك دوي هلا وسر ءاج اف . ذل هالرلا نوكيو امتنتعأ تثش نإ ديم نايس

 ريدم ىلع يو هللا لوسر ٌديَصف » درم نايفس لاقو « ربنملا ىلع كَم هللا لوسر مات مث . ”قتعأ نمل ءالولا ناف
 نإو 24 سيلف هلا باتكىف سبل العرش ًاط”رتشا نم ؟ هللا باتكىف سيل اطورش نوطرتشب ماوفأ لاب ام : لاقف

 : لاق يح نع نوع نب رفع لاقو . . رم نع ىبحب نع باهولا د حم لاق ع لاق . « هم لام طترتشا

 يبل دِمَص" ذي ملو . . ةريرت, نأ ةر نع ىح نع للام هاور . . ةشئاع تمم : تلاق ةر تممت

¢ PVNY < TOVA ع 06 ¢ هج ¢ Yo 8 وح > ۲۵۴۹ ۰ ۲۱۹۸ ۰ ۲۱۰۵ ۲ ۱٤۹۲ : یف هفارطأ ب عمك تيدحلا [ 
[ WI’ < Woh < Wot < Ye < كالا < off < AVA ع OY , 0V ¢ Yo ¢ YY ¢ الك 

 ماوقأ لاب ام » هلوق نم بابلا ثيدحل ةمجرتلا هذه ةقباطم ( دجسملا ف رينملا ىلع ءارشلاو عيبلا ركذ باب ) هلق

 ملكت نم ضعب موو. ءالوو قتعو ءارشو عيب ىلع تلمتشا دقو « ةروك ذملا ةصقلا ىلإ ةراش] هيف ناف « نوطرتشي

 « كلذ زاوج نايبل ةدوةعم ةمجرتلا نأ هنم انظ « دجسملا ىف اعقو ءارشلاو عيبلا نأ هيف سيل : لاقف باتكلا اذه ىلع

 كلذ ناف دقعلا ةرشابم نيبو « ريخو ق> كلذ ناف هكح نع رابخإلاو ءىشلا ركذ نايرج نيب قرفلل « نظ اک سیلو
 . عقو ول دقعلا ةح ىلع مهقافتا عم دجسملا ىف كلذ زاوج ىف اوفلتخاو : ىرزاملا لاق « هنع ىبملا طغللا ىلا ىضفي

 , لاثأ نب ةمام ةصق ىف ةريره ىنأ ثيدح ره ةمجرتلا هذه ثيدح نأ معز هناف 2 رخآ مو همجارت ىف ريثملا نبال حقوو

 ثيدح ءارشلاو عيبلا ةمجرت ىف اهلك خسنلا ىف ىذلا ام'إو « دجسملا ىف ءارشلاو عيبلا ةمجرتل هتقب اطل فاكتب عرشو
 عضوم نم هرصب لقتت| هنأكو « ىرخأ ةمجرتب باوبأ ةعبرأ دعب ىقأيسف روكذملا ةريره ىنأ ثيدح امأو « ةشئاع
 . ديعس نبأ وه ( ىع نع ) ةنييع نبا وه ( نايفس انثدح ) هلق . ناتنث تيلقتاف ةقرو حفصت وأ « عضومل

 لمتحو « ةشئام تلاق لعاف ناك نإ تافنلا هيف ( اهتتأ تاات) هلق . « یجب انثدح نايفس نع » هدئسم ىف ىديمحللو



 ٤ه د ٤۵۹ كيدحلا
 ا ا ع ةوا

 ىف كلذك تيثو « نيعتست ىنعم ءلأست » نمض ( اهتباتك ىف اهلأست ) هلق . تافتلا الف ةرمع لعافلا نوكي نأ
 دارملاو « هيلع مالكلا ةلالدل ىناثلا « تطعأ » لوعفم فذحو « كيلاوم « كلهأ » اهلوقب دارملاو « ىرخأ ةياود
 هب ثدح نايفس نأ ىأ ( ةرم نايفس لاقف ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ قتعلا باتكىف هنيبعت ىفأيسو « اهملع ام ةيقب
 باوصلا : ليقف « فاكلا ديدشتب انه عقو اذک ( كلذ هتركذ ) هلق « قلعم ريغ لوصوم وهو « نيبجو ىلع
 هذه ةئطخت هجي الو , كلذب لع قبس ىعدتسي ريكذتلا نال « كلذ هل تركذ » ظفلب هريغو كلام ةياور ىف عقوام
 ىف هيلع صني ملام نأ دارملا سيل : ىباطخلا لاق ( هللا باتتكى ) هلق . هل موهفم الف ةغلابللل « ةلام ١ ظفل و طرشلا سنج رابتعاب ركذ هن أك ( هللا باتتك ىف سيل اطورش نوطرتشی ) هلق . لاجإلا هج و ىلع الوأ قبسلا لاتحال ةباورلا
 ةفاضإ زاجل هللا باتك ىف هتعاطب ىمآلا نكل « يلب هلوق نم « قتعأ نمل ءالولا  ظفل ناف « لطاب بف هلا باتك
 كلت نأ هنع باوجلاو « هيلا مب لوسرلا مالك هاضتقا ام ةفاضإ تزاجل ذاجول كلذ نأب بقعتو . باتكلا ىلا كلذ
 انه هللا باتكب دارملا نأ ىلإ ىباطخلا نم ريصم اذهو « ةنيعملا ةلأسلا صوصخ ال مومعلا قيرطب ىه ام ] ةفاضإلا
 ؛ مقلي هللا لوسر نعل نم نعلأ ال ىلام : همثاولا ةصق ىف بوقعي مال دوعسم نبا هلاقام هيلا حنج ام ريظن و ؛ نآرقلا
 نوک نأ لمتحيو . (هوذغ لوسرلا کات اموال ىلاعت هلوقب هللا باتک ىف هنوكىلع لدتسا مث . هللا باتك ىف وهو
 برتكملا باتكلاب دارملا وأ . ةنسلا ىف مأ نآرقلا ىف ركذ ءاوس « هللا مكح ىف ىأ « هلا باتكىف » انه هلوقب دارملا
 قتعلاو عويبلا نم ىرخأ عضاوم ىف ىراخبلا هجرخأ دق ةريرب.ةصق ىف اذه ةشئاع ثيدحو . ظوفحلا حوللا ىف ىأ
 ءاش نإ قتعلا باتك ىف ةعومي ةصخلم هدئاوف ركذنسو . فينصتلاب هردرفاف ةمأألا نم ةعاج هب ىنتعاو « امهريغو
 , لاسرإلا هقايس ةروصو « هنع فسوي نب هللا دبع نع بتاكملا باب ىف هلصو ( كلام هاورو ) هۆ . ىلاعت هللا
 « ناطقلا ديعس نبا وه ىح و « بابلا لوأ روكذملا هللا دبع نبا ىنعي ( ىلع لاق ) هلق . كانه هيلع مالكلا اسو
 لك هثدح سفنأ ةعبرأ نع ىراخبلا ثدح هللا دبع نب ىلع نأ لصاحلاو . ىنقثلا ديجا دبع نبأ وه باهولا دبعو
 نأ كلذ ديؤيو « امف ريذملا ركذب ةمجرتلا اهتقباطمل نايفس ةياور درفأ امنو < ىراصنالا ديعس نإ ىح نع هب مهنم
 , كلام ةباور وحب ىنعي ( هوحن ةرمع نع) هلو . نوع نب رفعج قيرط نع ة رك ةياور ىف رخأتم كلام نع قيلعتلا
 ىت رخأ , لاق ديعس نب ی نع امهالك باهولا دبعو ناطقلا ىحي نع راشب ند قيرط نم ليعامسإلا هلصو دقو
 ةددئاع تمعرف » هرخآ ىف لاق نكل « لاسرإلا ًاضيأ هتدوصو « ًاضيأ يملا ركذ هيف سيل و « هركذف «ةريدب نأ ةربع
 ىح عامسب حيرصتلا نوع نب رفعج ةباور تدافأو . هلاصأا كاذب ربظف « ثيدحلا ركذف « يقلب ىنلل كلذ تركذ اهنأ
 ليعامسإلاو ىئاسنلا هلصو دقو . هريغو روكذملا لاسرإلا نم هيف ىثخام كلذ نمأف ةشئاع نم ةرمع عامسب و ةرمع نم
 ًاضيأ ريثما ركذ هيف سيل و ثيدحلا ركذف « ةريرب ىتتأ » تلاق ةشئاع نع هيفو نوع نب رفعج ةياور نم اضيأ

 دحسملا ىف ةمّرالملاو ىضاقتلا باپ - ۹
 نب هللا دبع نع یره لا نع نوب ان ربخأ لاق رع نب نامثع انثث دح لاق ردح نب هللا دبع نشرح = ۷ ١ ع 5 ص ل

 اهدمس ىتح ا اوما تشن راف دجسألا ىف هيلع هل ناک أنيد در دخ ىلا نبا ىضاَقَت هنأ بمك نع كلام نب بەك 2 و مصر 5 م ا و وا تح م اء
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 لوسر اي ليبل : لاق . بيك اي : ىدانف هت رجح تی یک املا جر « هتيب ىف وهو ول هللا لوسر

 هضقاف مق : لاق . ولا كرس ا تاد لق ظننا ىلا هيل اموأو . اذه کنيد ني ْمَص : لاق . هلل
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غلا ةمزالم ىأ ( ةمزالملاو) . نيدلا ءاضقب ميرغلا ةبلاطم ىأ ( ىضاقتلا باب) هلق
 قلعتي ( دجسملا ىف) و « مير

 هذخأ هنأك : لاقف نيرخأتملا ضعب باجأ « ةمزالملا نود بابلا ثيدح نم رهاظ ىضاقتلا : ليق ناف . نبمالاب

 اذاف : لاق . امهنب لصفيل قل ىنلا نا_ظتني اناك ابن أكو « ىضاقتلا تقو ىف همصخ همزل دردح ىنأ نبا نوک نم

 ةداع نم ىل روظي ىذلاو : تلق . ىنا. ىلوأ مك احلا دنع قحلا توبث دعب اهزاوج ةموصخلا لاح ىف ةمزالملا تزاج

 قيرط نم هريغو حلصلا باب ف وه هجرخأ ام وهو « هقرط ضعب ىف تدم ام ىلإ ةمزالم اب راشأ هنأ ىراخيلا فرصت

ردح يأ نب هللا دبع ىلع هل ناك هنأ هيب أ نع بمك نب هللا دبع نع جرعألا
 ىح الكتف ‹ همزلف هيقلف « لام ىلسأللا د

 0 هتيسن ركذو دردح ىلأ نبا ةيمسن ًاضيأ ةباورلا هذه نم دافتسيو . امهتاوصأ تعفترا

 اهدعب ةلمبملا حتفب وهو « دردح ريغ نيعلا رب ركتب « علعف » ىلع ءامسألا نم تأي إل هريغو ىرهوجلا لاق : (ةدئاف)

هوبأ ‹ كلام نبا وه (بعكن ع) هلق . ًاضيأ ةلمبم لاد مث ةحوتفم ءار مث ةنك اسس ةلمبم لاد
 ف عقو (انيد) هلق . 

 جرخن) هلق . یضاقتب قلعتم (دجسملا فز لوق . ىلارطلا هجرخأ نيتقوأ ناك هنأ ىرهزلا نع اص نب ةعمز ةءاور

 نوكي نأ لاتحاب امد مهضعل عمجو « فلاختلا نيّياورلا رهاظف < ب ینا امم ىف د جرعألا ةياور ىف ( اميلا

 نآل « دعب هيفو : تلق . هتبب یف وهو اضيأ قلب ىنلا اممعمسف ةكااحلل همصخ صخيشأ ابعك نا مث الوأ امه م

 جاتحا امل اهل مدقت كلذب مقلب هرمأ ناك ولف « ءاضقلاب هم رغ أو ةعيضولاب بعكى لإ راشأ قلب هنأ نيقي رطلا ىف

 نوكسو ةلمبملا رسكب ( فجس) هلق ٠ ىسحال ىونعم أ ىلع رورملا لمحت نأ ىل ربظب ابف ىلوألاو . ةداعإلا ىلإ

 ‹ رطشلا عض ىأ بصنلاب ( رطشلا ىأ ) هلو ٠ جرفملا رتسلا فرط دحأ ليقو « رتسلا وهو هلوأ حتف ىكحو ميجلا

 لاثتما ىفةغلابم ( تلعف دقل )هلق . جرعألا ةياود ىف هب حرصو فصنلا رطشلاب دارملاو « اذه ه هلوقل ريسفت هنال

 زاوج ثيدحلا فو . ليجأتلاو ةعيضولا عمتجي ال هنأ ىلإ ةراشإ هيفو « دردح ىبأ نبال باطخ « مق هلوقو . سلا

 هعنم كلام نع لوةنملاو « اببرق ىتأي اباب فنصملا هل درفأ دقو « شحافتي ملام كلذك وهو « دجسملا ف توصلا عفر

ل امو ريخلاو معلاب توصلا عفر نيب ةقرفتلا هنعو « اقلطم دجسملا ىف
 . الف هوحنو طغللاب هعفر نيب و « ذوجيف هنم دب ا

 : لوقي نأ عنم نملو : تاق . كلذ امل نيبلو ملم ىنلا امهكرت ال زوج ال دجمملا ف توصلا عفر ناك ول : بلهملا لاق

 كرتل ىضتقملا حلصلاب كلذ كرت ىلإ ةيدؤاا قيرطلاب لصوتلا ىلع رصتقاو « هب ئتكاف كلذ نع هيبت مدقت هلعل

 ك احلا ةراشإو « قتلا بحاص ىلإ ةعافشااو « تمهف اذإ ةراشإلا ىلع دامتعالا هيفو . توملا عفر ةبجوملا ةمصاخلا

 هي ا بابلا ىلع رتسلا ءاخرإ زاوجو « ةعافشلا لوبقو حلصلاب

 ناديولاو ىذقلاو قرا طاقتلاو « دحسملا عك ساپ - ٢

 الُجر نُ درب ره ىلأ نع تار یبا نع تبان نع ديز نب دامت ان دح لاق برَح نب ناجاس اشو - ۸
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 مك الف أ : لاق . تام : | لاقف هنع لكم ىلا لاف ۲ تاق ءدحسلا م ناك ءادوس ةأرعا وأ  دوسأ



 [هذ- ؛هه ثيدحلا
 هدأ

 هيلع لصف بق ناف - اھ ریت لاق وأ - هربق ىلع ىنوُلُد « هب ینومشن دا
 1 1 [ ۱۴۴۷ , 450 : ىف هافرط ٤۵۸ ثيدحلا ]

 ىعبات غئاصلا وه ( عفار ىبأ نع) هلو . هنم ىأ ( ناديعلاو ىذقلاو قرخلا طاقتلاو , دجسملا سنك باب ) هلق
 لاق اک سيل و . ىنامص نع ىباح ةءاور نم وه : لاتو « ىبناحصلا عفار وبأ هنإ : لاقف حارشلا ضعب موو « ريبك
 هلال تباث نم هيف كشلا ( ءادوس ةأسا وأ دوسأ الجد نأ ) هلق : ىبناحصلا عفار ايأ كردي مل ىنانبلا اتا ناف

 هادأ الو : لاق دانسالا اذهب داح نع رخآ هجو نم باب دعب ىنأیسو . عفار بأ نم وأ . اذكه ةعامج هنع هاور

 . كشي لو ءادوس ةأ ما لاقف ةريره ىبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا قيرط نم ةعزخ نبا هاورو . ةأ سما الإ

 نع لب ىنلا باج, ىذلا نأ دافأو « نجح مأ » اهامسف هيبأ نع ةديرب نبا ثيدح نم نسح دانساب قيبلا هاورو

 اهرکذ عقوو « دجسملا عقترعناك ءادوس ةأرما ءاقرخ د ةباحصلا ىف هدنم نبا ركذو . قيدصلا ركب وبأ اهنع هلاؤس

 ناك ناف ‹ دنسلا ركذ نودب كلذب ةءاحصلا ىف نابح نبا اهركذو « سنأ نع تباث نع ديز نب دامح ثيدح ىف

 . ةسانكلا ىهو ةماهقلا عمجب ىأ ةمومضم فاقب ( دجسملا مقي ناك) هلق . « نجح مأ » اهتينكو اهمسا اذهف اظ وفحم

 ذخؤي هنأب نيرخأتلا ضمد باجأ ؟ هعم امو قرخلا طاقتلا ذخؤي نأ نف دجسملا سنك ىلع ثيدحلا لد : ليق ناف

 ىف درو ام ىلإ كلذ لكب راشأ هنأ ىراخبلا فرصت نم ىل رهظي ىذلاو : تلق . فيظنتلا عماجلاو « هيلع سايقلاب

 مدقتملا ةديرب ثيدح ىفو « دجسملا نم ناديعلاو قرخلا طقتلت تناك» ةمدقتملا ءالعلا قيرط ىف احب رص هقرط ضعب

 . ةيذقأ عملا عمجو . ةاذق عج : روصقم ةمجمملا لاذلاو فاقلاب ىذقلاو « دجسملا نم ىذقلا طقلب ةعلوم تناك»

 . اريسي ناكاذا هريغو تيبلا ىف عقي ءیش لك ىف لمعتسا مث , هيف طقسب ام بارشلاو نيملا ىف ىذقلا ةغللا لهأ لاق

 ذخؤيف : لاق ‹ « هيلع لص ىتح ربقلا تلي ىنلا نايت] نم ذخؤي ةمجرتلا كح نأ معزف كلذ ىلع علطي مل نم فلكتو

 (قومتتذآ) هلق ٠ سانلا ىأ فوذح هلوعفمو « هلاح نع ىأ ( ( هنع ) هلق . دجسملا فيظنت ىف بيغرتلا كلذ نم

 نم تام اولاق , ءالعلا قيرط ىف ةعزخ نبا دازو « هنأش اورقف لاق , زئانجلا ىف فنصملا داز ء نوهتيلعأ ىأ دملاب

 ق دانسالا اذه دام نع ىردحجلا لماك ىبأ نع مم داز , ةايرب ثيدح ىف اذكو « كظقو“ نأ انهركف ليللا

 ىراخبلا جرخ مل امو « مهملع ىنالصب مهل اهروني هللا ناو < اماهأ ىلع ةبلظ ةءولم روبقلا هذه نإ د لاق مث هرخآ

 « ديز نب دامح باحصأ نم دحاو ريغ كلذ نيب « تباث ليسارم نم ىهو « دانسالا اذه ىف ةجردم اهنال ةدايزلا هذه

 اک تباث ليسا م نم ةدايزلا هذه نأ نظلا ىلع باغي : قتيلا لاق « « جردملا نايب » باتكى هلئالدب كلذ تضوأ دقو

 نع ىسلايطلا دواد ىبأ دئسم ىف عقوو . هدنم نبا هاور اك ىنعي سنأ نع تباث ةياور نم وأ « ةدبع نب دمحأ لاق

 وأ - نأ نإ : راصنالا نم لجر لاقف و اهدعب دازو « ةدايزلا هذه تباث نع امهالكزارخلا ماع ىبأو ديز نب دامح

 لاؤسلاو « دجسملا فيظنت لضف ثيدحلا ىفو . < يلب هللا لوسر همم قلطناف لاق . هيلع لصف نفد وأ تام - ىخأ

 ىلع ةالصلا بدنو « ريخلا لهأ زئانج دوهش ىف بيغرتلاو « ءاعدلاب ةافاكملا هيفو . باغ اذإ قيدصلاو مداخلا نع

 توملاب مالعإلاو ‹ هيلع لصي مل نا. هربق دنع رضاحلا تيملا

 دحسملا ىف رجا ةراج مرغ صاب - /؟
| 
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 را ةراج مكرح م « سانلا ىلع نهأر قف دجسملا ىلإ يتيم ىنلا جرخ ابرلا ىف ةرقبلا ةروس نم تايآلا
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 هيضتقي ام هدارم سيلو « هماكحأ نيستو كلذ ركذ زاوج ىأ ) دجسملا ىف رخلا ةراجم مرح باب 0 هلو

 ىف هريظن مدقت اک 2 مرت رکذ باب ىأ < فاضم فذح ىلع وه اعإو 5 دجسملاب صتخ ارم رحت نأ نم هموهفم

 هيف اهركذ زوحي نکل 0 الوقو العف شحاوفلا نع هزنم دجسملا نأ ةمجرتلا عقومو . « ءارشلاو عيبلا ركذ باب د

 وبأ حيبص نبا وه لسمو ؛ ىركسلا وه ( ةزمح ىلأ نع ( هلو . ثيدحلا اذه هملع لد أ كلذ وحنو اهنم رذحنلل

 اک : ضايع ىضاقلا لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةرقبلا ةروس ريسفت ىف بابلا ثيدح ىلع مالكلا ىقأيسو . ىحضلا

 : تلق . اديك أت ىرخأ دعب ةرم اهب رحتب ريخأ ها هنأ لمتحيف ٠ ةليوط ةد ابرلا ةنآ لوزن لبق رخخا ميرحن

 لعأ هللاو . اهنيع یر تقو نع رخأت اف ةراجتلا ميرحت نوكي نأ لمتعو

 همدخم دجسلل : ( ارحم ىنطب ىف ام كل تر ل سابع نبا لاقو . دجسمل مدخلا ساپ - ۴

 وأ  ةأرما نأ ةريره ىبأ نع مفار ىلأ نع تباث ءرع داخ اند لاق دقاو ر دحا ا - ۰

 ءربق ىلع ىلص هنأ لكك ءىنلا ثيدح رک ذف  ةأرما اإ هارأ الو  دجسملا ھت تناک۔ الجر

 هلصو قيلعتلا اذه ( سابع نبا لاقو ) هلق . « دجسملا ىف مدخلا » ةمررك ةيارر ىف ( دجسلل مدخلا باب ) هلق

 ضرغ نأكو « مدالوأ ىف.رذنلا ةحص مبعرش ىف ناك هنأ رهاظلاو < اقتعم ىأ ( ادر ) هلق ٠ هانعم متاح ىنأ نبا

 هنم عقو مهضعب نا ىح ةفلاسلا مالا دنع اعورشم ناك ةمدخلاب دجسملا ميظعت نأ ىلإ اذه داراب ةراشإلا ىراخبلا

 ىنلا ريرقتل دجسملا ةمدخل اهسفن ةماقاب ةأرملا كلت عربت ةع ةهج نم بابلا ثيدحل كلذ ةبسانمو . هتمدخل هدلو رذن

 « ديز نبأ وه دامح هخيشو « كلملا دبع هيب أ مساو ٠ هدج دقاو ( دفاو نب دحأ انثدح ) هلق ٠ كلذ ىلع امل هلع

 ( هلي ىنلا ثيدح ركذف ) هلق . هنظأ ىأ ةزمحلا مضب ( هارأ الو ) هلق . نويرصب ةريره ىنأ ىلإ هلاجرو
 باي لبق مدقت ىذلا ىأ

 رے ت ًَءا

 دجسما ىف طب رب ميرقلا وأ ريسألا باب - اه
5 ۶ 2 2 < 

 نع دايز نب دمع نع بش نع رفع نب دو حور انربخأ لاق ھارا نب احسا شرو س
 ‹ ةالصلا ع عقيل - اهّرحن هلك وأ - ةحرابلا لع تلفت نجلا نم اتيرنع نإ » لاق وكت ”ىبلا نع ةريره ىفأ
 ت قصا 85 7 ره ےک

 ترک ذف « کک هيلإ اورتن و اوحبصت یتح دحسملا ىراوس نم ةيراسس ىلإ طب IT ىنتكسماف

 ر يار - 93 : ب 2 ا 2 ا
 ساخ هدف : حور لاق 4 ید نم دحال ىغبني ال اكلم یل بهو یل رغغا بر ۾ ناملس ىخأ لوق

 ] ممم, PEYÊ < FA > °۱۳1 : ىئ هفارطأ _ ء۹۱ ثيدحلا ]

 « ميرغلاو » هريغو نكسلا نبا ةباود فو ٠ عيونتلل ىمو < وأب رکالا اذک ( معرغلا وأ ريسالا باب ) ُهِلَو
 ىأ ةتلف ىل ضرعت ىأ ماللا ديدشتو ءافلاب ( تلفت ) هلم . ةدابع نبا وه ( حور انئثدح ) لق . فطعلا داوب



 ê0 ا ع١ تيدحلا

 لاق ) ةجرابلا ( هلو . ىنعم تلفتو تلفنأف ءىشلا تلفأ : ىرهوجلا لاقو هءابثاوت ىنعإ : زارقلا لاقو < ةا

 لاق ( اهوحن ةلكوأ ) هلق ٠ كنع تلاز ةليل ىلدأ ىمو « ةحرابلا تيم هنمو 5 حراب لئاز لك : ىهتنملا بحاص

 ضرع » قازرلا دبع ةياور ىف عقوو . ىلاثلا لايتحالا ديري وهو . ةالصلا رخاوأ ىف فنصملا هجرخأ ء ىلع دشف ىل

 ةشلاه ثيدح نم ٌقاسنللو « ىهجو ىف هلعجيل ران نم باهشب ءاج » ءاردلا ىبأ ثيدح نم مسملو , ره ةروص ىف ىل
 ريغ هل ضرع نيح ناک هنأ هم هريغو لاطب نبا مهفو « ىدي ىلع هناسل درب تدجو یح هتقنفن هتعرصف هتذخاف د

 نم هريغ امأو لب ىنلاب صاخ اهياع قلخ ىنا هتروص ىلع ناطيشلا ةيؤر نإ : اولاقف ةيلصآلا هتروص ريغب لكشتم
 ركذ باب » ىف ةلأسملا هذه ثحابم 2 ةيقب ركذنسو . ةيآلا ( هليبقو وه ماري هنا إل ىلاعت هلوقا الف سانلا
 هلو ٠ ص ةروس ريسفت ىف بابلا ثيدح دئاوف ةيقب ىلع مالكلا ىتأيو « قلخلا ءدب ىف فلؤملا هركذ ثيح « نجلا

 ىلع هركذ هلعل : ىنامركلا لاق . ىل به بر انه تاياورلا ةيقب ىفو « رذ ىنأ ةياور ىف اذك (ىل بهو یل رفغا بد )

 هنأ رهاظلاف , ةوالتلا قسن ىلع رذ ىبأ ةياور ىف اک لسم دنع عقوو : تلق . ةوالتلا دصق ىلع ال سابتقالا قيرط

 نأ هرهاظو . ادورطم ىأ ( ائساخ ) تيرفعلا در لَم ىنلا ىأ ( هدرف حور لاق ) هلق ٠ ةاورلا ضعب نم رییغت
 راشب نب دم نع ءايبنالا ثيداحأ ىف فنصملا هجرخأ نكل « رفعج نب دمع هقيفر نود حور ةياور ىف ةدايزلا هذه

 .رع رضنلا قيرط نم سم هاورو « « اثساخ هدرف ١ اضيأ هرخآ ىف دازو « هدحاو رفعج نب دم رع

 € اًمساخ هللا هدرف 3 ظفلب ةيعش

 دجسأل ىف اًضيأ ريسألا طبرو ا اذإ لاستغالا ساپ - ٩
 . م و مر ع

 جسما ةيراس ىلإ سبح نأ ميرغلا ماي حييرش ناكو
 لاق َةريرُه ابأ س ديعس ىبأ ب دیم انثدح لاق تیا اند لاق فّسوي نب هللا دبع اشو - ۷

 نم ةيراسب هوطبرف « لاثأ نب ةمامن هل لاقي ًةفينح ىنب نم لُّجَرِب تما «دح لبق اليخ كو وبلا تسب »

 < « لسّتغاف دجسلا نم بيرق لم ىلإ قاطناف « ماع اوقلطأ : لاقف هلك ءونلا هيلإ جرف « دجسلا ىراوَس
 « نا كوسر ادعم ناو لا الإ لإ ال نأ دهشأ : لاقف دجسملا لخد

[VY ال, 19# c YEYY , £8 : ىف هفارطأ 4٦۲ ثيدحلا [ 

 ليصالل طقسو « تاياورلا رثكأ ىف اذكه ( دجسملا ىف اضيأ ريسالا طب رو لسأ اذإ لاستغالا باب ) هلق

 لمتحيو « هلبق ىذلا بابلا نم لصف هنأكو « ةمجرت الب « باب » مهضعب دنعو « « لا ريسالا طبرو » هلوق ةعركو

 كرشملا لوخد باب ه هيلع مجرت ىليعامسالا نأ هيلع لدي و « هل رهظ امب ضايبلا مهضعب “سف ةمجرتلل ضيب نوكي نأ

 ماكحأب هل قلعتال لسأ اذإ لاستغالاو « ىرخالا بقع ةمجرتلا ظفل ةداعاب هتداع رج ل ىراخبلاف ًاضيأو . دجسملا

 قبت مل لسأ الف « ةرورضل الإ دجسملا نم عونم بنجلاو ابلاغ بنج رفاكلا : لاقي نأ وهو « دعب ىلع الإ دجاسملا

 عيبلا ركذ بابلا اذه ةمجرت نأ رينملا نبا ىعداو . دجسملا ىف ةماقالا هل غوسنل لستغاف ابنج دجس لا ىف هثبلل ةرورض



TÎالملا باتك - ۸  

 دجاسملا تينب امتإ » هلوق مومع نم هذخأ كلذ عنم ليخن نم نأ ةمامم ةصقل اهتقباطمو : لاق « دجسملا ىف ءارشلاو

 كلذ زاج اذاف « دجسملا ىف ريسآلا طبر اهنم كلذ ريغ ءايشأب صوصخم مومملا اذه نأ ىراخبلا داراف « هللا ركذل

 هركذام سيل و « فلكذلا نم هيف ام نخ الو : تلق . دجسملا ىف ةحلصملل ءارشلاو عيبلا زوجي كلذكف ةحلصملا
 « ةريرب ةصق ىف ةشئاع ثيدحل باوبأ ةسمخ لبق تمدقت امل و « انه ىراخبلا خسن نم ءىش ىف كام ةمجرتلا نم

 . هنأ باوجلاف قيلأ , دجسملا ف طبرب ريسألا باب » ىهو هذه لبق ىتاا ةمجرتلا ىف ةمامث ةصق دارب] ليف ناف : لاق مث
 ٠ ب ىناا وه تيرفعلا طبرب مث ىلا نآل « ةمامأ ةصق ىلع تيرفعلا ةصقب لالدتسالا رثآ ىراخبلا نأ لمتحم
 نم ىلوأ هطبرل اراكنإ] نوكي نأب وبف لاق « ةمامم اوقلطأ » لاق اطوبرم هآر ثيحو « هريغ ةمام طبر ىلوت ىذلاو
 ىرأخبلا هجرخأ دقف « هريغ ىف الو ىراخبلا ىفال امات ثيدحلا اذه قايس رظنب مل هنأكو . یتا . اريرقت نوکی نأ

 امنو « دجسملا ف طوبرم وهو تأرم ثالث ةمام ىلع رم مقلب هنأ هيفو الوطم هنيعب هجولا اذه نم ىزاغملا رخاوأ ىف

 لَ ىنلا نأ هجولا اذه نم ىزاغملا ف قحس] نبا حرصو ؛ هريغو ملسم هجرخأ اذكو ٠ كلاثلا مويلا ىف هقالطاب رمأ
 ارمأ دجسملا ىف نولعفي ةباحصلا نأ زوج فيك هنم بجعت ال ىنإو « ريثملا نبا هليختام لطبف « هطبرب هرمأ ىذلا وه

 رمأي حرش ناكو ) هلق . قيفوتلا ىلع هلل دمحاف « دساف ىلع ىنبم « دساف مالك وهف ؟ لَ هللا لوسر هاضري ال
 مث «لاهشا لدي سبع نأو « ميرغلاب رمأي لصالا نوكي نأ امهدحأ : ناہجو هيف : كلام نبا لاق ( سبح نأ ميرغلا
 ىهتتا « هايإ همازلتسال عواطملا عضوم عواطملا لم سبحني ىأ « سبح نأ » هلوق ىنعم نأ امهناث ءابلا تفذح
 ىضق اذإ حرش ناك» لاق نيريس نبا نع بويأ نع رمعم هلصو دقو « هتقفر نود ىوجلا ةءاور ىف روكذملا قيلعتلاو
 ( اليخ) هلو . نجسلا ىلا هب مأ الإو قحلا ىطعأ ناف « هيلع ام موقي نأ ىلإ دجسملا ف هبحب ىمأ قحب لج: ىلع
 هلق . ةفيفخ ةثلثم اهدعب ةزمحلا مضي لاثأو ةمو ضم ةئلثمي ةا و « ليخ ىلع الاجر اوناك مهنأ لصآلاو اناسرف ىأ
 : لاقو مهضعب اهيوصو « ميجلاب تقولا ىبأ ىلع ةءورقملا ةخدنلا فو « ةمجعملا ءاخلاب تاياورلا رثكأ ىف ( لخت ىلا )
 ثيدحلا اذه ىف هحص ىف ةع زخ نبا ظفل نأ ىلوآلا ةءاورلا ديؤيو : تلق . ىراجلا ليقو عبانلا ليلقلا ءاملا لجنلاو
 نإ امات فنصملا هدروأ ثيح ثيد.حلا اذه دئاوف ةيقب ىلع مالكلا ىقأيسو « ةحلط ىبأ طئاح ىلا قلطناف د
 ىلاعت هللا ءاش

 مهريغو ىضرفل دجسلا ىف ةءحلا باپ - الا/
 ت 5 مَ 4 4 ١ 6 ١

 تلاق ةشئاع نع ههبا نع ماشو انثدح لاق ريع 7 هللا ”دبع أنك دح لاق ىجح "نب ةايركز انظرو - ۴

 معرب لف «يبيرق نم هدوعيل دجسملا ىف ةي وقال يتلا برضف « لكك الا یف قدنلا موي دس بيصأ »
e 2 نم انيتأي ىذلا اذه ام ةميمعا لهأ اي : اولاقف « م لإ ليس ملا الإ - ٍرافغ ىنب نم ةميخ دحسلا فو - ١ مساع -ّ م .٠ a 

 « امف تاف « امد هجيج وْهْمَي دعس اذاق

 AYY 2 HY] منع ۲A1 : ىف هفارطأ 1۳£ ثيدحلا ]
 ناكو ىؤلؤللا ىخلبلا وه ( ىح نب ايركز انئدح ) لوق . كلذ زاوج ىأ ( دجسملا ىف ةميخلا باب ) هلق

 ( دعس بيصأ ) هلق . هخويش ضعب ىف ىتلبلا كراش دقو نيكسلا وبأ يح نب ايركز ىراخبلا خویش ینو ‹ اظفاح
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 . ( مبعري لف ) هلق . دعسل ىأ ( دجسملا ف ةميخ ) هلق . ديلا ىف قرع وه ( لحك الا ف ) هلق .ذاعم نبا ىأ
 : هريغ لاقو « هل اوعاتراف مدلا ةيؤر مهتعزفأ ىنح ةئيث أمط لاح ىف م اهني مهنأ ىنملا : الخلا لاف , مهعوفي ىأ

 : ريدقتلاو « لعافلاو لعفلا نيب ةضرتعم ةلمجا هذه ( ةميخ دجسملا فو ) هلق . عزفلا سفن ال ةعرسلا ظفللا اذهب دارملا
 نيغب ( وذغي ) هلق . گنېج نم ىأ . فاقلا رسكب ( كلبق نم ) لوق . مدلا مبعارف ىنمملاو « مدلا الإ مبعري مف

 ىييمشكلاو ىلمتسملا ةياور ىفو . ةضرملا كلت ىف وأ « ةميخلا ف ىأ ( امف تاف ) هلق . ليسي ىأ نيتمجعم لاذو

 فاؤملا هدروأ ثيح ىزاغملا باتك ىف ثيدحلا اذه دئاوف ةيقب ىلع مالكلا ىتأيسو «ةحارجلا ىأ ءاهنم تاف »
 قايسلا اذه نم متأب كانه

 لما ردجسللا ىف ريمبلا لاخدإ بسا -۸

 « رعب ىلع هلي ینا فاط » نا “نا لاقو

 نع ور لف ون نب نمحرا دبع 9 ردم نع كلام ان ربخأ لاق فسوب "نب هللا دبع اشو - 4

 رانا ءارو ىل ىستشأ ىنأ ھی ہللا لوسر ىلإ توک » تااق ةلس مآ نع همم ىلأ تنب بنيز

 « روم باتكو روُطلاب أرقي تببلا بنج ىلإ لص إب هلا لوسرو تف . ةبكار تنأو
 ]۳ ۱۹۴۴۳ < ۱۹۲۹ ۱۹۹ : ىف فارطأ ٤٤ ثيدحلا ]

 وه لاقف فعضلا ةلعلاب دارملا نأ مهضعب هنم مهفو « ةجاحلل ىأ ( ةلملل دجسملا ىف ريعبلا لاخدإ باب ) هل

 هجرخأ ام ىلإ روكذملا قيلعتلاب راشأ فنصملا نوكي نأ لمت<و « سابع نبا ثيدح نود ةبلس مأ ثيدح ىف رهاظ

 دنع لوصوم وبف قلعملا ظفللا امأو  هتلحار ىلع فاطف « ىكتشي وهو ةكم مدق هِي ىنلا نأ هثيدح نم دوا> بأ

 سانلا هاريل هريعب ىلع فاط امبإ هنا راج لوق ًاضيأ قأيو . ىلاعت هللا ءاش نإ جملا باتك ىف آيس اک فنصللا

 ‹ نويندم هدانسإ لاجرو « هل مجرت ايف رهاظ وهو « جحلا ىف ًاضيأ ةبلس مأ ثيدح ىلع مالكلا قأيو « هولأسيلو

 . باودلا لوخد زاوج ثيدحلا اذه ىف : لاطب نبا لاق . ةءلس مأ اهمأو بنيز ناتيب او « ةورعو دم نايعبات هيفو

 ىف سيل هنأب بقعتو . باودلا نم اهريغ فالخم « هسجني ال الوب نأل كلذ ىلإ جيتحا اذإ دجسملا ايم لكؤي ىلا

 عنتم ثيواتلا ىشخم ثيل « همدعو غ وتلا ىلع رثاد كلذ لب ء ةجاحلا [ مدع ] عم زاوجلا مدع ىلع ةلالد ثيدحلا

 © ةزئاس ىهو ثيولتلا نم رذح ام اهنم نمؤيف ةبلعم ةيردم ىأ ةقونم تناك مب هتقان نإ ليق دقو . لوخدلا

 لعأ هللاو . كلذك ناك ةبلس مأ ريعب نوكي نأ لمتحيف

 مدان نع یا ىنث دح لاق ماشه نب ا لاق ىلا ف دع اس س ٤0 ٭ باپ س ۹

 نيحابصملا لمم امهعمو ةماغُم ةليل ىف ر ”ىنلا دنع نم اجّرخ هب ”ىنلا باحصأ نم نيلُجر نأ سن أ انثدح لاف وجب -. 5 < هلل 5 ے۰ هلل 0 کم هر[ 9 4 1

 راشأ اي كاذ نم "ىش دوجو دجسلا رضي الف < همل لكؤي ام اهوحتو لبإلا لاوبأ ةرابط باوصلاو <« "ىعب سيل مالكلا اذه ١ ١(

 ۴۴۳۹ ص ةشاح رظفاو « هنټ .٠ لاطب نبا هلإ



 ةالصلا باتك -م هوم

 هلهأ ىلأ ىتء دا اممم دحاو لک مم َراص اق رفا ا امرأ ني نائيِضي

 | ۴۸۰۰ ,مو#و : ىف ءافرط ۔ ٤٦٤٥ ثيدحلا ]

 لثم نإ : ديشر نبا لوق امأو . كلذك رمتساف هل ضيب هنأكو « ةجرت الب لصالا ىف وه اذك ( باب ) هلق

 فالخم « ةبسانم هلق ىذلا بابلا نيبو هنيب نوكي ثيح نسح وهف بابلا نم لصفلاك ناك ىراخبلل عقو اذإ كلذ
 كلت ىف دجسملا ىف علي ىنلا عم ارخأت نيلجرلا نأ ةبج نف دجاسملا باوبأب هقلمت هجو امأو . عضوملا اذه لثم
 حليو « ةملظملا ةليللا ىف دجسملا ىلا ىثملا لضف هل مجرتي نأ قيلي ناك اذه ىلعف « هعم ءاشعلا ةالص راظتنال ةملظملا ةليللا

 « ةديرب ثيدح نم هريغو دواد وبأ هجرخأ دقو « ةمايقلا موي ماتلا رونلاب دجاسملا ىلإ لظلا ىف نيئاشملا رشب و ثيدحب
 وهام ةمايقلا موب امم رخداو « رهاظلا رونلا اذهم نيبب احصلا نيذه ىلاعت هللا مارک ال بابلا ثيدح ىف هدهاش ربظو

 ركذ دقف ‹ بقانملا باتك ىف روكذملا سنأ ثيدح دئاوف ةيقب ركذنسو . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ نم متأو مظعأ

 رشب نب دابعو ريضح نب ديسأ امه نيروكذملا نيلجرلا نأ كانه فنصملا

 ردجسملا ىف تملا ةخاوْا ساپ - ۰
 ن 0 نع نيتحرنب ليَ نع ٍرْضَنلا ولأ اكن دع لاق خلف ادم د لاق نانش 0 7 اشو - هك

 ت

 ٌراتخاف « هدنع ام نيبو A رخ هلا نإ » لاقف هلي ىلا بطخ : لاف ّىرذلما ديعَس ىلأ نع ديس

 ت لس را ار 6 2 ١ ےس ب

 نيب دبع ريح هلا نكي نإ « خيشلا اذه یکیب' ام : یسک ىف تلقف « هنع ہللا ىضر ركب وبإ کف . هللا دنع ا٥
 9 0 ١ | 7 ١

rركب ابأ اي : لاق . انمار کب و ير  

 e مو ال ىتمأ نم اليلغ أذختم تنك ولو « ركب وأ امو نبت ىف لع ينل نأ نإ ءو كدت

 « ركب ىبأ باب الإ « دك الإ ان دس ال 3 ا مالسإلا 2 00

 [ ۳۹۰٤ ۰ ۴۹۰٤ : ىف هقرط  ؛دج ثيدحلا ]

 رميكح “نب ىلعب تعمم لاق یا انثدح لاق رب ج نب به وانئدح لاق عا دمت نب هلا دبع اشرت - 40

 دقو 1 ًايصاع هيف تام ىذلا رض ین هل هلل لوسر يلا نا نا ن نع ةمركع ن ع

 ءا ىلإ نب ركب ىبأ نم هلامو هس ىف لع نم اا ٍسانلا نم سيل هنإ : لاق "م هيلع ئثأو هللا دمخ ربنا

 ا . لضفأ مالسإلا ةلخ نکلو « ًاليلخ رکب ايأ تذختال كيل سانلا نم اذمانتم تنك واو

 اركي نأ ر رع يلا و غر

 [ 59م 2561ه 2 م5065: ىف هافرط ٤٦۷ ثيدحلا ]

 حتف ابلصأ js » نوكي ال دقو عارصم نوكي دق نيختع باب ةخوخلا ( دجسملا ىف رمملاو ةخوخلا باب ) هلق

 ةياور ىف طقسو ‹ تاياورلا رثكأ يف اذكه (ديعس نب رسب نع نينح نب ديبع نع ) هلق . لوقرق نا هلاق , طئاح ىف



 ۵۵۹ ۹۸ - 459 ثيدحلا

 نکل سالا سفن ىف حيحص وهو « ديعس ىبأ نع نینح نب ديبع نع راصف ديعس نب رسب ركذ ديز ىبأ نع ىليصألا
 : لاق هنأ ىراخبلا نع ىربرفلا نع نكسلا نبا لقن دقف « تاياورلا ةيقب ىف عقو ىذلاك هب ثدح امن نانس نب دمع

 « فطعلا واوب ىتعي ديعس نب رسإ نعو نينح نب ديبع نع وه امو « أطخ وهو « نانس نب دمع هب ثدح اذكه

 نب ديعس نع كلذك سم هاور دقو « ديعس ىبأ نع هب امهنم لک هثدح نيخيش نم هع“ رضنلا وبأ نوكي اذه لمف

 وبأ هجرخأ حيلف نع دمح نب سن وب هعباتو « ديعس ىبأ نع اعيمج رسبو ديبع نع رضنلا ىبأ نع حيلف نع روصنم
 بقانم ىف فنصملا هجرخأ هدحو رسب نع رضنلا نأ نع حيلف نع ىدقعلا ساع وبأ هاورو « هنغ ةبيش ىبأ نب ركب

 هدحو ديبع نع رضنلا ىفأ نع كلام هاور دقو . امهدحأ ىلع ةرم رصتقيو ةرم امهعمجم ناك احيلف نأكف « ركب ىبأ
 قبي لو « نيخيش نع رضنلا ىبأ دنع ثيدحلا نأ ىوقي ام اذهو « ةرجم ا ىف ًاضيأ فنصملا هجرخأ ديم ىلأ نع

 ديؤيو « هب هل هثيدحت لاح ميلف نم أطخلا نركي نأ لاتحا عم ةفطاعلا واولا فذح ىف أطخأ نائس نب دم نأ الإ
 فذح نأ ىلع فنصملا هب دقو « نانس نب دم ةياورك حيلف نع هاور ىنارحلا نابلس نب ىناعملا نأ لاتحالا اذه
 ريغ رسب نع ديبع نع رضنلا ىنأ نع هاور نم ةياور : ىنطقرادلا لاق « ليبس هيلع ضارتءالل قبي ملف أطخ واولا
 « نإ » ىف ةزمهلاو « ريخ دبع هلل نكي نإ , ىنبيمشكللو « رثكالل اذك ( ادبع ريخ هللا نكي نأ ) هلق . ةظوفح
 لاق : ىووذلا لاق ( سانلا ءنمأ نإ ) هلو . رظن هيفو ةيليلعت اهنأ ىلع اهحتف نيتلا نبا زوجو « ةيطرش اهنأ ىلع ةروسكم
 هلوسرلو هل ةثملا نأل «ةعينصلاب دادتعالا وه ىذلا نملا نم وه سيلو « هلامو هسفنب انل ًادوج مهرثك أ هانعم ءادلعلا
 نتم ال اهريظن هريغل ناك ول ام قوةحلا نم هل ركب ابأ نأ دارملاو « نانتمالا نم وه : ىطرقلا لاقو « كلذ لوبق ىف
 اذك ( مالسإلا ةوخأ نكلو ) هلق . لعأ هللاو « ىلع مآ دحأ نفل د ساع نا تاور قاهلوق دلوي ا
 ىلعف « ةزمملا فذحو نونلا ىلا ةزمملا ةكرح لقن هنأك ف لاآلا فذحب « مالسالا ةوخ نكلو » ىليصاللو رثكالل
 سابع نبا ثيدح ىف عقو اک لضفأ ريدقتلاو « فوذحم ةلمجا هذه ربخو « كلام نبا هلاق اك نكل نون مض زوحي اذه
 . ىلاعت هللا ءاش نإ بقانملا باتك ىف هنايبو لاكشإلا نم كلذ ىفام ىتأيو « مالسإلا ةلخ هيف نكلو ه هدعب ىذلا
 كلذلف « سانلاب ىلصي نأ ركب ابأ رمأ امل كلذو « علي هتوم ضرم ىف ناك كلذ نأ ًاضيأ سابع نبا ثيدح نيبو
 ريغ ) هلق . ًاضيأ أيس اك هفالختسا ىلا تاراشإلا ةلمج نم كلذ نإ : ليق دقو « هريغ فالخب هتخوخ ىنثتسا
 ريغ لدب الإ د ىنيمشكللو ‹ ركل اذك ( ركب ىبأ ةخوخ

 ردجاسلاو ةبمكلل قاثلاو باوبألا صاب - م١

 : ةكيكم ىبأ ”نبا ىل لاق : لاق عرج نبا نع نايف انت دح دمحم نب هللا دبع یل لاقو : هللا دبع و بأ لا

 تاور سابع نا جاسم تيأر ول كلا دبع اي

 مرن ا ىلا نأ رع نبا نع هذان نع بوبا نع دا امد الق ةببتل و ناما 5 اشو - م

 قلغأ "م ةحلط نب ناو دير نب ةماسأو ”لالبو يلي بلا لخدف , باول تقف ةحلط نب ناع اعدف ةكم
 : لاق ؟ يأ ىف : تقف « هيف لص : لاقف ًالالب تلأسف ُترَدَيَق رع نبا لاق . اوجّرخ "مث ٌةعاس هيف ٹیلف بابل



 ةالصلا باتك-م مكه

 ؟ لص ک ةلأسأ نأ لع بَهذف : رع نیا لاق . نیت اوطسالا ن

 : هريدقتو باوجلا فوذحم ( تيأر ول ) هلوقو . حيرج نبا مسا وه كلملا دبعو « ةنيبع نبا وه نايفسو « ىنعجلا

 تسردنا دق تناك ت قولا كلذ ىف اهنأ ىلع لدي قايسلا اذهو . كلذ وعو اهتفاظن وأ اهناقتال ءانسح وأ ابحي تيأرا
 باتك یف اذه رمع نبأ ثيدح ىلع مالكلا قأيسو « « ديز نبا د ىبصألا لقي مل ( ديز نب دام انثدح الاق ) هلۆق

 نودءززاليف ةئس هيف ةالصلا نأ سالا نظي الثل ذئنيح بابلا قلغ ىف ةكحلا : لاطب نبا لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ جحلا
 ىلع مهيعاود رفوتل « هيلع اومحدزب الئل كلذ نوكي نأ لمتحي : هريغ لاقو . هيف ام خي الو « لاق اذك « كلذ
 هنأ نظب الثل ناثنع هعم لخدأ امإو . هعوشخل عمجأو هيلقا نكسأ كلذ نوكيل وأ  هنع اهوذخأيل هلاعفأ ةاعارم

 , اهتابج عيمج ىف ةالصلا نم نكقلا كلذ ةدئاف : ليقو . هتمدخ امهتمزالا ةماسأو الالبو « ةبعكلا ةيالو نع لزع
 حصن ال حوتفم وهو بايلا ةبج ىلا ةالصلا نآل

 حسا ءارشأا لوخد ساپ - ۲ ۰
 لوغو تف 9 لرش ارعا عمهم أد ىبأ نب ديم نع ثيل انثدح لاق ةبتق شرو عالق

 ىراوُس نم ةيراسب هوطبَرو « لاثأ نب هماع هل لاقي ةفينح یب نم لجر تءاج , دج لبق اليخ قييم للا 5 - م و درا عمر ا 2 و 1 ا

 6 دحسملا

 نآل ءاراركت ءدجسملا ىف طبر ريسالا ١ ةمجرت ىلا ةبسنلاب ةمجرتلا هذه ىف نإ لاقي دقو « لسأ اذإ لاستغالا
 ىلع ارصتقم ثيدحلا فنصملا رصتخا دقو « كاذ نم معأ اذه نأب كلذ نع باحي نكل . هلاخدإ مزلتسي هيف هطبر
 نعو ؛ اقلطم زاوجلا ةيفنهلا نعف : بهاذم دجسملا كرشملا لوخد ىفو . ىزاغملا ىف امان ىتأيسو « هنم دوصقملا
 ىناتكلا نذؤي : ليقو . ةيآلل هريغو مارحلا دجسملا نيب ليصفتلا ةيعفاشلا نعو ؛ اقلطم عنملا ىلزملاو ةيكلاملا

 باتكلا لهأ نم سيل ةمام ناف ‹ هيلع درب بابلا ثيدحو « ةصاخ

 ٍدِجسَآا ىف توما مفر ساپ - ۳
 ىنثدح لاق نهرا ديع ت ا اند لاق كيعدم دب ع انئدح لاق هللا دبع "نب لع انشر — ۷۰

 نب ”ربع اذاف تارظنف « جر یب دحسلا ىف اتاق تنك : لاق ديزي نب بئاسلا نع َةفيَصْح نب ڈیز

 . فئاطلا لهأ نم : الاق ؟ - انتأ نبأ نم وأ - اهثثأ نم : لاق . امهم ةت ع نيذبب ىنترأف بهذا : لاقف باطستا
 ! لك هللا لوسر دجسم ىف اک اوصأ نامفرت ءاكشمجوأل بلا لهأ نم امك ول : لاق

 ناك ءاوس اقلطم كلام ههرك دقف « كلذ ىف فالخلا ىلإ ةمجرتلاب راشأ ( دجسملا ف توصلا عفر باب ) هلق
 ىف ىراخبلا قاسو « هيف ةدئاف الام نيبو ىويند عفن وأ ینید ضرغب قلعتي ام نيب هريغ قرفو ؛ هريغ ىف مأ معلا ىف



 نة ٤۷۲ - 47. ثيدحلا

 همدعو هيف ةعفنمال ابف عنملا نأ ىلا هنم ةراشإ « همدع ىلع لادلا بعك ثيدحو « عملا ىلع لادلا ربع ثيدح بابلا

 ىف توصلا عفر نع ىبنلا ف ثيداحأ تدروو . ىضاقتلا باب ىف هيف ثحبلا مدقت دقو . هيلا ةرورضلا ”ىجلت اهيف
 ( نمحرلا دبع نب ديعجلا انثدح ) هلق . اهيلا راشأ فنصملا نأكف « ابضعب هجام نبا جرخأ ةفيعض اهنكل « دجاسملا

 دقف «سوأ نب نمحرلا دبع نبا وهو  رغصي دقو دعجلا همسا ناف ء وه وهو « سوأ نب دعجلا د ليعامسإلا ةباود ىف

 نب متاح یورو « هدج ىلإ بسن ةفيصخ نب هللا دبع نبا وه ( ةفيصخ نب ديزي ىنثدح ) هلو . هدج ىلا بسني
 اك بئاسلا نم هعامس حص ديعجلاو « ليعامسالا هجرخأ ةطساو الب بئاسلا نع ديعجلا نع ثيدحلا اذه ليعامسإ
 لوقي ربع ناك » لاق عفان نع ىرخأ قيرط هل قازرلا دبع دنعو « احداق فالتخالا اذه سيلف ةرابطلا ىف مدقت
 هيف عفري ال اذه اندجسم نا : لاقف ء امهبتاوصأ تعفترا دق نيلجرب وه اذاف دجسملا لخدف . طغللا اورثكت ال
 لوصالا ىف اذك ( دجسملا ىف امئاق تنك ) هلو ٠ نامزلا كلذ كردي مل اعفان نال ‹ عاطقنا هيفو . ثيدحلا « توصلا

 ( بص ) هلو ٠ ,اعجطضم تلک » ظفلب ديعج لا نع متاح ةءاور هديؤيو ٠ نوئلاب « امان ه ةءاور فو « فاقلاب

 « نيلجرلا نبذه ةيمسن ىلع فقأ ملو « هوحن وأ مئاق هريدقت فوذحم ربخلا ( رمع اذاف ) هلق ٠ ءايصحلاب یئامر ىأ
 ةرذعملا هيفو ‹ كلذ نع هين مدقت ناك هنأ ىلع لدي ( اتنكوا) هلق . نايفقث امهنأ قازرلا دبغ ةباور ىف نكل
 نوك نيبتي ةهجلا هذه نمو . « !دلج » ليعامسالا داز ( متمجو آل) هلق ٠ هلثم ىنخي ام ناك اذإ مكحلاب لبجلا لهأل

 باوج وه ( ناعفرت ) هلق . يق ةوت ىمأ ةفلاخ ىلع الإ دلجلاب امهدعوتي ال ريع نال « عفرلا كح هل ثيدحلا اذه
 0011111111 ناعفرت كنال : لاق ؟انعجوت مل : 0 ا

 « امهروبق ىف نابذعي » ثيدح ىف اكتاوصأ عمج هيجوت مدقت دقو . هانردق ام ديؤي

 هللا دبع ىنث”دح باهش نبا نع ديزي ”نب ساوی ىنربخأ لاق بهو نبا انثدح لاق "حا شو - ۷

 ال هللا لوسر دمع ىف هيلع ه ايد ردح ىبأ نیا یضاقت أ ةربخأ كلام ب بك نأ كلام نب بک نبا
 ىح هي د هللا لوسر الإ جر «هنيب ىف وهو وا ؛ هللا رر امنت ىلع ا ارعا تقطر دجتلا ف و

 مسن هدي راش ولا كوسا كيب : لاق . بدك اي كلام نب بک ای : یانو هترجُح فس فشك

 هيفقاف مآ : : هل هلا ”لوسر لاق . هللا لوسر اي لعق دق : مک ل اق . كنيد نم رشا

 , نكسلا نبا مزج كلذيو « ملاص نب دحأ انئدح » ىربرفلا نع ىوبشلا ىلع ىأ ةياور ىف ( دمحأ انثدح ) هلق
 ف« / ل اهوحن وأ باوبأ ةرشع لبق « ىضاقتلا باب » ف بعك ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو

 ءاي د ليصألا ةياور

 ردجسلا ىف سولللاو تاحلا صاب - ٤
 لِجَر لاس » لاق رع نا نع عفان نع هَل ديب نع لضفملا نب "رشي 2 ؛ انثدح لاق د دسم ارو - ۲

 ترتوأف ةدحاو لص حبلا شع اذإف . ىنثم ىنثم : لاق ؟ لیلا الص ىف یر ام - ربدلا ىلع وهو لِي ینا

 ىرالا مه # ١ جالا م



 ا تح دو ا
 إب ینلا ناف ءأرتو ليللاب مكبالَص را اولمجا : لوقي ناك إو « لص ام هل

 [ ۱۱۴۷ ۰۹۹۰۹۹۴ ‹ ٩۹۰ ۷۳£ : ىف هفارطأ _ ٤۷۲ ثيدحلا ]

 لَو 'ىبلا ىلإ ءاج الجر نأ » رع نبا نع عفان نع بوث نع داق انن دح لاق ناما وبأ شر - ۷٢

 « تيلص دق ام تل وأ ةدحاوب وأف معبصلا تيثخ اذاف « نشم ثم : لاقق ؟ ليلا ةالص فيك : لافف ُبطخم رهو

 س ل ¢ ضن . 03 3 2 0 1

 دجسملا ىف وهو ملم "ىنلا ىدان الجر نأ مه” دح رع نبا نأ هللا دبع نوا دیبع ىنادح : ريثك ”نب ديلولا لاق

 هس

 هم ابأ نأ ةحلط ىبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع فلام انربخأ لاق نشو نب هللا دبع شڪ - 4

 “رق ةثالث لبق ردجسلا ىف لي هللا لوسر ايب » لاق يلا ردقاو ىلأ نع ُةَريخأ بلاط ىنأ نب ليذع لوم

 اع رغ غال انكار اع ر ناو اهدعأ ف غدر بهذو متلي هللا لوسر ىلإ نانثا قاف

 يحتساف *”رحآلا امو « هللا اوف هللا ىلإ ىو مدحأ 5 ةثالثلا نع متربخأ الأ : لاق هلي هلا لوسر غرف

 « هنع لا ا عا آلا أو « هنم هللا یحتساف

 ريغ ىلع ماللا ناكساب ةقلح عمج : لاح لك ىلع ةحوتفم ماللاو اهرسك زوجي و ةلمبملا حتفب ( قلحلا باب ) هلق
 . هما ىلع فقأ ل ( لجر لأس) هلق . ىرمعلا رمع نبا وه ( هللا ديبع نع ) هل . ًاضيأ ابحتف ىحو سايق

 « نيتنثا نينتثا ىأ نيونت ريغب ( ىنثم ىنثم )و « معلا ىنممب ةيؤرلا نمو « ىأرلا نم ؟ كيأر ام ىأ ( ىرتام ) هلق
 ىلع ةرمحلا رسكب ( لوقي ناك هنأو ) هلق . ةدمحاولا كلت ىأ ءارلا حتفب ( ترتوأف ) هلق .اديكأت رركو

 . طقف ليصآلاو ىنهيمشكلا ةياور ىف ىه ( للاب ) هلق . رمع نبال ريمضلاو « عفان وه كلذ لئاقو « فاذئتسالا

 ليصألاو ىنيمشكلا دازو « فانشتسالا ىلع عقرلاب و « ملل اباوج مزج اب (رتوت) عفان نع بويأ قيرط ىف هلق

 ثيدح ىع وهو « ديل ولا نع ةماسأ بأ قيرط نم لسم هلصو قيلعتلا اذه (:ريثكنب ديلولا لاق ) هلق . «كل»

 قيلعتلا اذهب يراخبلا دارأ و . ىلاعت هللا ءاش نإ رولا باتيك ىف الصفم كلذ ىلع مالكلا ىتآيسو « رمع نبا نع عفان

 ىلع ةلالد ركذ ابف سيل : لاقف ىليعامسإلا هضرتعا ذقو . هل مجرت امل لالدتسالا هل متيل دجسملا ىف ناك كلذ نأ نايب

 لاقف قلحتلا امأو « قلعملا اذه نم حيرص دجسملا ىف ناك هنوك نأب بيجأو . لاح دجسملا ىف سولجلا ىلع الو قلحلا

 هنأ رهاظلا نال < ماعلا لوح قلحتلاب بطخم وهو مب ىنلا لوح دجسم لا ىف لاجرلا سولج ىراخبلا هبش : باوملا

 ثيدح : هريغ لاقو . لعأ هللاو . نيقلحتملاكهب نيقدحم سولج عمج هدنعو الإ ربنملا ىلع وهو دجسملا ىف نوكي ال قب

 امأو . قلحتلا وهو رخألا نكرلاب قلعتي دقاو ىنأ ثيدحو ‹ سولجلا وهو ةمجرتاا ىنكر ا قلعتي ربع نبا

 « نيزع مارأ ىلام : لاقف قلح مو دجسملا لَ هللا لوسر لخد » لاق ةرمس نب رباج ثيدح نم لسم هاورام

 ناك هناف هلوح مېقلحت فالخم 250 ةعفنم الو هيف ةدئاف ال ام ىلع مهقلحت هرك امنا هال ء اذه نيبو هيب ةضراعم الف

 ةقلح اونوكي نأو « معلا ةرك اذم لاح ميءاتجا بابحتسا ىلع كلذ, لدو « مهقرفت مهيلع ركنأ هنأ رهاظلاو . رظن هيف اذه ( ) ١

 لعأ هللاو ٠ ةدئافلل لك أو بولقلا مجأ كلذ نال « اقلحال ةدحاو



o ٤۷۹ - 4074 شيدحلا 
 ا لل ل ذآ

 مجرت اف حرصأ وهو ءهعم سانلاو » معلا ىف داز ( دجسملا ىف یب هللا لوسر انب ) هلق ٠ هنم ملعتلاو ملعلا عامسل
 مدقت دقو ؛ ةباورلا هذه ىف ًاضيأ قيسكلار ليصالا اهدازو « ةقلحلا ىف» لمعلا ىف داذ ( ةجرف ىأرف ( هلو .هل

 لجتلا و دحسملا ىف ءاقلتسالا ساپ - ٥۵

 لورا یاو هنأ هع نع رم نب وابع نع باش نب نع الام نع ةَلْسَم نب هللا دبع اشم - 0
 ىرخالا لعولع ر ىدحإ ًاعضاو دجسملا ىف ايلتس هرب هلا

 كلذ نالعفُي نامعو ع ناک: لاق بّيسلا ن ليوعس نع باهش نا نعو

 [ 1۲۸۷ , هؤكك ىف هافرط ٥ ثيدحلا ]

 ( ةملسم نب هللا دبع انثدح ) هلو . «لجرلا دمو ١ ىناغصلا ةخسن ىف داز ( دج.ملا ىف ءاقلتسالا باب )ەل
 لاق ( ىرخألا ىلع هيلجر ىدح] اعضاو ) هلق . قاذاملا مصاع نب ديز نب هللا دبع وه ( هم نع ) هلو . ینعقلا وم
 نمؤي ثيح زاوجلاو , ةروعلا ودبت نأ ىثخي ثيح ىبنلا لمح وأ ¢ خوسنم كلذ نع دراولا ىهنلا نأ هيف : ىناطخلا
 « نيثدحملا نم امهريغو ىوغبلاو قبلا هب مزج نمو « لاتحالاب تبثيال هال خسنلا ءاعدا نم ىلوأ ىتاثلا : تلق . كلذ
 « هريغو دواد ىلأ باتک ىف عقو هنال كلذ ىلع بوب امنإ : ىرذاملا لاقو « خوسنم هنأب هعبت نمو لاطب نبأ مزجو
 هؤاقلتساو « عبمبتا لوانتپ لوق هنالل ماع هننكل « ىرخألا ىلع هيلجر ىدح] عضي نا نع ىبنلا « حاحصلا بتكلا نال
 هنأ ىلع لد كلذ نالعفي اناك نامثعو ربع نأ حص امل نكل « زاوجلا هنم ذخؤي الف هيلع هرصق ىعدي دق لعف دجسملا ىف
 و ركذف ءاسبنيب عمجيف ؛ ضراعت نيئيدحلا نيب راص اذه ررقت اذاف « اقلطم زئاج وه لب لِي هب اصاخ سيل
 سابللا ىف ملسم دنع ثيدحلا ناف « لافغ] « حاحصلا بتيكلا ىف سيل د ىهلا ثيدح نع هلوق ینو . ىباطخلا هركذام
 لاپ هلمف نأ رهاظلاو « لاتحالاب تبثتال صئاصخلا نال رظن « زاوجلا هنم ذخؤي الف» هلوق ینو « رباج ثيدح نم
 راقولاب مهيب سولجلا نم هتداع نم فرع امل سانلا عمتجم دنعال ةحارتسالا تقو ىف كلذ ناكو « زاوجلا نايبل ناك
 هيف : ىدوادلا لاقو . ةحارتسالا عا وبأو عاجطضالاو دجسملا ىف ءاكتالا زاوج هيفو : ىباطخلا لاق . دلك ماتلا
 ديعس نع باش نبا نعد ) هلو ٠ ًاضيأ قاتسلل لصحم لب سلاجلاب صتخمال دجسملا ىف ثبالل دوارلا رجالا نأ
 ىف كلذك وهو « ىنعقلا نع هتياور ىف دواد وبأ كلذ حرص دقو « روك ملا دانسالا ىلع فوطعم وه ( بيسملا نبأ
 قلعم هنأ معز نم كلذ نع لفغ دقو « أطوملا

 سانلاب رص ريغ نم قيرطلا ىف نوكي دجسملا بيسي - 7
 "كلامو ْبوبأو ثرسحلا لاق هنو

 ا ا همي یم یک ج هيف انيتأي الإ مو الع رع و« ندلا ناتا اهو الإ ىوبا لقعا 0 » كاف ا ”ىبنلا جور ةشناع نأ ريب زا : در ا نع و 2 las f oO ¢8 ا و a٤ را 3 U نك لق 5 نب ةورع ىنريخأ : لاق باش نبا نع ليقع نع ثيالا انثدح لاق ريك نب یک اش - علك 14 ا ا و فا يب <



 ةالصلا باّتك ہ ۸ 655

 هيف لص ناکف «هراد مانفب ًادحسم تب اف رک: یال ادب م . ةو ةركب راهتلا قرط ب شا لوز

 ا 5 8 2 5 ص ا عا 7 0200

 ءاكب الجر ركب وبأ E نورانيو هنم نوبت ماو نيك لا داس هيلع فقيف « نآرقلا أرقيو

 نكر شل نم رشر ,ة فارشأ كلذ حرف «نارقلا أرق أرق اذإ هينيَع كلم اي

 ]1 > OAV e EA ¢ F-0 ¢ TAY , 1E ¢ YF > )1۴۸ : ىف هفارطأ عبد ثيدحلا]

 زئاج ءرملا كلم ىف دجسملا ءانب : ىرزاملا لاق ( سانلاب ررض ريغ نم قيرطلا ىف نوكي دجسملا باب ) هلق

 نآل هعنف مهضعل ذش نکل < اضيأ زئاج دحأب رضي ال ثيح تاحابملا نو , عامجإلاب عنتمم هكلم ريغ فو . عامجإلاب

 لئاقلا اذه ىلع درلا ىراخبلا داراف « مهضعب عافتنا عنم دجسم اهب ىنب اذاف « سانلا عافتن ال ةعوضوم قرطلا تاحابم

 هلقن و « ةعبب ر نع ىورم روكذملا عنملاو : تان مرارا 5 لف عطا إب یا رکا ركب ىبأ ةصقب لدتساو

 حيرصتلا درو نيروكذملا نأ ىنعي ( نسحلا لاق هبو) هلق . ني نيفيعض نيدانساب نکل < ربع ناو ىلع نع قازرلا دبع

 وباي دارماو « دقن لع توطسم وه( ةر راف ) + مدقت اک كلذ ىلع روبججلاف الإو « ةلأسملا هذهب مهنع

 نتملا فلؤملا رصتتخا ( ركب ىبال ادب مث ) هلق ٠ نامور مأ مالسا مدقت ىلع لاد وهو « نامور مأو ركب وبأ ةشئاع

 ىف ةليوط ةصق ءادب مث » هلوق لبقو « ةيشعو » هلوق دعب ركذف دانسالا اذهب الوطم ةرجحلا باتكىف هقاس دقو « انه

 لاق ةصقلا غارف دنعف « هندابعب نلعتسي ال نأ هيلع هطارتشاو ةنغدلا نبا راوج ىف هعوجرو ةكم نع ركب ىنأ جورخ

 نإ كانه اطوسبم هيلع مالكلا ىتًأيس اک الوطم ةصقلا قاب ركذف « ادجسم ىنبف ىأر هل ربظ ىأ « رکب ىنال ادب مث د
 « ريسي ردق ىوس انه هنم عقب مل هنأ عم انه ثيدحلا عيمج حرش ثيح  نيرخأتملا ضعب دحم ملو . ىلاعت هللا ءاش

 ىلاعت هللا ءاش نإ أيس اک ةريثك رومأ ىلع قيدصلا لئاضف نم لمتشا دقو

 قوُسلا رلحسم ىف ةالصلا باب -ا/

 بابا ”مهملع یاغب راد ىف دجسم ىف نوع "نبا لصو

(VYلاق یا ن ع ةريره ی نع لاص یا نع ش ألا نع ةا ا امدح لاق د اشو -  

 حاف ضو اذإ من جرد نیرشیو اخ قوش ىف رتالصو تیپ ىف وتالص لع دیر ميلا ٌةالص »

 | دلا رع یتح ؛ ٌةئيَطَخ هنع خر حرك اه نإ هكر راع مل ةالصلا لإ ديرب ال دحسملا ىنأو

 0 Mae ادا قلل د هياع ىمي ب لصتو « دمحم ل ل

 0 « هيف ثدحتأ ذوي ملام « همحرا بلا ؛ هل "*رفغا “آلا : هيف

 دراولا ثيدحلا نأ ىلإ ةراشإلا ةمجرتلا عقوم . ا و م با هلو ٠

 عضو عمم ل حص ولو « هدانسإ حصبال هريغو رازبلا هجرخأ اك عاقبلا ريخ دجاسملا نأو عاةبلا رش قاوس ڵا نأ ىف

 عاقيإ عضاوم ةمجرتلا ىن دجاسملاب دارملا : ليقو . ريخ ةعقب نوكت ذئنيح دجنملا ةعقب نال قوسلا ىف دجسملا

 نبا ىلصو) هلق . هدعب قخم الو قاوسألا عضاوم ىف ةالصلا باب : لاق هنآ كف ‹ كلذل ةعوضوملا ةينب لا ال ةالصلا
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 ىف لصي مل هنوك عم  رمع نبا ثيدحلا ةمجرتلا ةقباطم هجو : لاقف رينملا نبا هفحصو , لوصألا عيمج ىف اذك (نوع
 ةالصلا عنم اروجحم هنوك نم ليختم ليختي الثل قوسلا لخاد دجسملا ءانب زاوج نيبي نأ دارأ فنصملا نأ - قوس
 ضرغ لعل : ىنامركلا لاقو . دجسملا ذاختا ريجحتلا عنم ملف مييلع قلغت راد ىف تناك رمع نبا ةالص نال هبف
 بتك ىف ىذلاو . ها سانلا نع ةيوجحلا رادلا ىف دجسملا ذاختا عانتماب اولا ثيح ةيفنلا ىلع درلا هنم ىراخبلا
 ىدارف هيف ةالصلا تزاج اذإو « ةعو رشم قوسلا ىف ةالصلا نأ ةريره ىبأ ثيدحب رهظو « ميرحتلا ال ةهاركلا ةيفنحلا
 هجرخأ انه فنصملا هقاس ىذلا ةريره ىبأ ثيدحو . لاطب نبا هيلا راشأ « ةءاجلل دجسم هيف ذختي نأ ىلوأ ناك
 ىلصتو » ةباورلا هذه ىفدازو . ىلاعت هللا ءاش نإ كانه هدئاوف ىلع مالكلا ىنأيو « ةعامجا ةالص لضف باب » ىف دعب
 ةالص) ةياورلا هذه ىف هلوق . ةريره ىنأ نع رخآ هجو نم « دجسملا ىف ثدحلا باب » ىف تمدقت دقو خلا ئالما

 ( مدحأ ناف ) هلو . صخشلا ىأ ( هتالص ىلع) هلوقو « عيمجا ىف ريدقتلا لاق نم فلكت و « ةعامجا ىأ ( عيجلا
 . ءوضولا غبسأ ىأ ( نسحأف ) هلق . ةبحاصللل وأ ةبيس ىهو ةدحوملاب ىنممشكللو « ءافلاب رثكالل اذك
 ملام » ىنريمشكللو , فانئتسالا ىلع عفرلاب زوحمو ةيلدبلا ىلع مورجا لعفلاب شك الل اذك (ثدح ذؤي ملام) ەل
 نم معأ نوكي نأ لمع و . ءوضولل ضقانلا ثدحلاب دارملاو ء ذؤيب اقلعتم رورجناو راجلا ظفلب « هيف ثدحي ذي
 لوألاب ةريره بأ نع عفار بأ قيرط نم دواد ىنأ ةياور ىف حرص نكل . كلذ

 هريغو دحسملا ىف مباصألا كيش بنا - ۸

 نبا وا رع نا نع هيبأ نع دقاو انلادح م اع انّمدح رش نع ربع نب دماح شرب — A C۷ 01 ۽ و a چ ۰ 2 8

 « هتباصأ ي وبلا كبش » - ورع

 [ 44٠١ : ىف هفرط _ ٤۷۹٩ ثيدحلا ]

 دقاو یل موقف « ةظفحأ رف ىلأ نم ثيداحلا اذه تعمم د نب ماع اد لع ق ت لاقو ۰

 اذإ كلب فيك ءورمع نب هللا دبع ای » وکی هللا لوسر لاق نا ”دبع لاق : لوقي وهو ىلأ تعمس : لاق هيبأ نع

 « اذ سانلا نم ةلاثح ىف تيَقَب

 نع لح Ey ىبأ نب هلا دبع ن ةدارا ىلأ نع ٌنايفُس اند لاق ىحي ب دال اسم س عما
 ةعباصأ كبو « اضم هضعب دشب ناينبلاك نو دلل نم وأ نإ » لاق زم ینا نع یوم ىفأ CS رو ر ور E EEN تنال ء

 [ ٦۰۲۹ ۰ "445: ىف هافرط _ 4۸۱ ثيدحلا ]

 لص د لاق ةرب ره ىلأ نع نيريس نبا نع نوڪ نبا انربخأ ليم نبا انثدح لاق "قاحسإ (نشري - ۲
 _ لاق ءانأ تبرأ نڪو « ةريره وبأ اها : نيري نا لاق  ىشَلا ىتالص ىدحإ يم هللا لوسر ان

 ل ا 0 مصوو نا.ضغ هن اک اهماع اك اف دحسملا ىف ةضورعم ةبشخ ىلإ ما ٠ مس مح نيتمك رانب لصف ےک ر و ص r E هس ےک ي ےک 4 م



 دل تاكو 2

 باوبأ نِ ناعرسلا ترو « ىلا هْفكر مظ ىلع نمأل هلخ َمْسَوو « هعباصأ نيب كّبشو « ىرسنلا

 لاقيت لوط هبكي ىف لج مولا ىف کسی نأ اباهف عو ركب وبأ موقلا ىفو . ةالصلا تَرمَك : اولاقف دجسلا

 لو نأ 1 : لاق ؟ ةالصلا ترق مأ تيتا لا لوسراي : لاق نيديلا وذ هل
 1 اک أ: لاقف . "رق

 هَسأر عفر م . َلَوْطَأ وأ هدوجس لث دجسو ربك م . 12 ةلرت ام ىلصف دف. من : اولاقف ؟ نیدیلا وذ
 مع مع 5-25

 تبن : لوقيف ؟ لس : هولأس ام رف « ريكو هسأر مقر م « لوطأ وأ هدوجُس لثم دجسر ربك م ب و

 0 2ع 01
 لس مع : لاق نيصح نب نارمع نأ

 ] 7506 > 1-01 > 1۹ 1۲1A >¢ ¥1۲ اله الو : ىف هفارطأ - مع ثيدحلا ]

 كيبشتلا زاوج ىلع لاد وهو « ىسوم ىنأ ثيدح هيف دروأ ( هريغو دجسملا ىف عب اصألا كيبشت باب ) هلق

 ىف عقوو . زوجأ هريغ ىف ورق دجسملا ىف زاج اذإو « دجسملا ىف هزاوج ىلع لاد وهو ةربره ىنأ ثيدحو  اقلطم

ليعاعسالا هجرختسا الو تاياورلا رثكأ ىف وه سیلو ؛ رخآ ثيدح نيثبدحلا نذه لبق تاياورلا ضعب
 وبأ الو 

 لاق ىراخبلا نع اعيمج ركاش نب داحو ىربرفلا نع حيمر نبا ةياور نع فارطالا ىف دوعسم وبأ هركذ لب « ميعن

 نبأ ديز نب دم ىنعي هيبأ نع هاخأ ىنعي دقاو انثدح دمع نب مصاع انئدح لضفملا نب رشب انثدح رمع نب دماح انئدح

مصاع انث دح ىلع نب مصاع لاقو ١ ىراخبلا لاق هعب اصأ م ىنلا كبش لاق ورمع نبا وأ ربع نبا نع رمع نب هللا دبع
 

 لاق هللا دبع لاق لوقي وهو ىلأ تعمس : لاق هيب أ نع دقاو ىل هموقف هظفحأ ملف نأ نم ثيدحلا اذه تعم لاق دم نبا

ا ف ىديما هقاس دقو « سانلا نم ةلاثح ىف تيقب اذإ كب فيكو رع نب هللا دبع اي كتي هللا لوسر
 نيحيحصأا نيب عمل

 .ثيدحلا « هعباصأ نيب كبشو اذكه اوراصف اوفلتخاو مهتان امأو هدوبع تجرم دق وه دازو ءدومسم ىنأ نعالقت

 ىلع نب مصاع انثدح ه لاق هل ثيدحلا بيرغ ىف ىبرحلا ميهاربإ هلصو ىراخبلا هقلع ىذلا ىلع نب مصاع ثيدحو

 هجو : لاطب نبا لاق « هركذف « تلي هللا لوسر لاق هللا دبع لات لوقي ىلأ تعمس دقاو نع دمج نب مصاع انثدح

 ةدنسمو ليسأرم هيف تدرو دقو ‹ دجسملا ف كيدشتلا نع ىلا ىف درو ام ةضراعم هقفلا ىف ةمجرتلا هذه لادا

 مث مكدحأ أضوت اذإ ملي هللا لوسر لاق » لاق ةرحج نب بعك ثيدح ىلا دنسملاب ريشي هنأكو . ها ةتباث ريغ قرط نم

 هدانسإ ىفو ؛ نابح نباو ةب زخ نبا هحمصو دواد وبأ هجرخأ « ةالص ىف هناف هيدي نكبشي الف دجسملا ىلإ ادماع جرخ

 هعباصأ نيب نكبشي الف مدحأ ىلص اذإ د ظفلب رخآ هجو نم ةبيش ىفأ نبا یورو . هيسب مهضعب هفعض فالتخا

 ٠ لوهجمو فيعض هدانسإ فو ءهنم جرخب ىتح دجسملا ىف مادام ةالص ىف لازال كدحأ نإو . ناطيشلا نم كيبشتلا ناف

 ىف ىذلاو ء ثيعلا هجو ىلع هلعف هنع ىلا ذإ : ضراعت ثيداحألا هذه نيب سبل هنأ قيقحتلا : ريثملا نبا لاقو

 رمع نبأو ىسوم فأ ثيدح ىف وه : تلق . سحلا ةروصب سفنلا ىف ىحملا روصو « ليشقلا دوصقمل وه ام ثيدحلا

 رظتنم ذا ءاحل ًادصاق وأ ةالصلا ىف ناكاذإ ام ديقم ىهنا! نأب ليعاسإلا عمجو . ةرب ره ىبأ ثيدح فالخم « لاق اك

 ىنأ ثيدح امأو . نارهاظف نالوآلا امأ « كلذ نع ةيلاخ زاوجلا ىلع ةلادلا بابلا ثيداحأ و « ىلصملا كح ىف ةالصلا

 ىلا امف ىلا ةاورلاو . ةالصلا نم فرصنملا §ح ف ومف . هنظ ىف ةالصلا ءاضقثا دعب عقر ام هكيبشت نآلف ةربره
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 4 ىف فلتخاو . لاطب نبا لاق اک ةريره ىنأ ثيدحل ةضراعم ريغ ىف « انمدق اک ةفيعض دجسملا ىف مادام كلذ نع

 وهو مونلا بلحي كيبشتلا نال ليقو . ةبيش ىنأ نبا ةياور ىف مدقت اک ناطيشلا نم هنوكل : ليقف كيبشتلا نع ىنا

 كلذ هركف رمع نبا ثيدح ىف هيلع هبن م فالتخالا ةروص هبشت كيبشتلا ةروص نال ليقو « ثدحلا ناظم [ نم ]
 مالكلا ىتأيسو « ركبولق فلتختف اوفلتخت الو » نيلصللل إب هلوق وهو هلع ىبنلا ىف عقبال ىح ةالصلا كح ىف وه نمل
 , بدالا باك ىف ىسوم بأ ثيدح ىلعو « نتفلا بات ىف رمع نبا ثيدح ىلع مالكلا ىنأيو « هعضوم ىف هيلع
 نع » ىنييمشكلا عقوو . هللا دبع نبا وه ةدرب وأو ىروثلا وه نايفسو . وهسلا دوجس ىف ةريره ىلأ ثيدح ىلعو

 نبا وه ( قحس] انثدح ) هلو . ىضاملا ظفلب « دش » ىلمتسملا ةياور ىف ( هضعب دشي ) هلوقو . همسأ وهو « ديرب
 مو وهو داب ءاشعلا ىوجلاو لمتسلل و رثكآلل اذك ( ىثعلا الص ىدح] ) هلو . معن وبأ هب مزج اك روصنم
 هفك ربظ ىلع ىنيلا هدي عضوو ) هلق . لاوزلا لوأ نم ىثملا ءادتباو , ىتأيس اک رصعلا وأ رهظلا اهنأ حص دقف
 مث : هولأس اعرف ) هلق . راركتلا مزا الثل ةا وغو ییا هدي لدي < نعالا ةد د ةيمقكلا دنع ( ىرسيلا

 . نارمع نم كلذ عمسي مل هنأ ىلع لدي اذهو « للا تبن لوقيف ملس مث » ثيدحلا ىف له نيريس نبأ اولأس امر ىأ (؟ لس

 ءزج ىف ايلاع انل عقوو « اسنلاو یذمرتااو دواد وبأ هجرخأ « نيصح نب نآرمع نع بلهملا ىبأ همع نع ةا

 رغاصألا نع رباكألا ةياور نم دلاخ نع هتياورو . ةثالث مهيأ نيريس نبا نأ ربظف « ىلهذلا
n 24 ك ١ ك  

 لكم 'ىبلا اهيف لص ىتلا عضاواو ةنيدلا قرط ىلع ىلا دجاسلا يصاب - ۹
 لاق قُم نب ىسوم انثدح لاق ناماس ةنب ليف اندح لاق ئدتأا ركب ىبأ نب د شرو - ۳

 وبلا ىأر هلأو «امف صب ناک مابا نأ ثّدحيو ءاهف لصيف قيرطلا نم نک امأ ىترحتي هللا دبع نب لاس تیر
 الذ لاس ُتلأسو . ةنكمألا كلت ىف ىلصي ناكه نأ رع نبا نع فان ىننادحَو . ةنكسمألا كالت ىف ىلصي يم
 ءاحورلا فرس ردجسم ىف افلتخا امم أ الإ ء املك ةننكمألا ىف مغان قفاو الإ ٌههعأ

 [ ۷۴٤١ , ۲۴۴۹ دمع : ىف هفارطأ ب ؛م© ثيدحلا ]

 ر كيه نا نع هبت نب ىموم اد دح نع نم ذب دح 0 نب مهاربإ ارو - 44 | دع نأ نات ن اک ن سوما دعت لاق صاع ن سنا ات دع لک ردنا ني ھارا اك

 دجسلا عضوم ىف ِةرُمَت تحن جح نيح هتَحَح ینو ”ررتمي نيح ةفيلخلا ىذب لز ناك هِي هلا لوسر نأ هربخأ

 نم ربط اذاف « داو نطب نوب طب ةرمت وأ جَح وأ قيرطلا كالت ىف ناك زغ نم ْمَجر اذإ ناکو ٠ ةفيلملا ىذب ىذلا
 الو ةراجحب ىذلا دجسملا دنع سيل « يوصي ىتح م سف ةيقرشلا ىداولا ريفش ىل ىلا ءاحاطتلاب خانأ داو نطب
 « لصب م ایم هللا لوسر ناک شکه نطب ىف هدنع هللا دبع ىلضي ٌجياَح م ناك« دجسلا اهيا یتلا ةك ألا ىلع
 هيف لصُي هللا دبع ناك ىذلا َناكسلل كلذ نفد ىتح ءاحطجلاب هيف ليلا احدف

 ۷۹۹ ءزوم# , ۱۰۴۲ : ىف هفارطأ ٤۸٤ ثيدحلا ]



 ةاليملا باتك-م ۹۸

Aoىذلا دحسملا نود ىذلا ريغصلا دعالي ل ا “وللا نأ هندح رم ن هلا راو  

 ن موقت نيح كنيم نع م : : لوقب ا "يلا هيف یلص یا ناكلا ليو هللا دبع ناكدقو «هاحوكرلا فرش

 كر ربك ألا ٍدجسملا نيبو هتيب « دك ىلإ ٌبهاذ تاو ىلا قيرطلا فاح ىلع جسما كلذو « ىلصت ر دحسملا

 كلذ و وأ « رح

Aىلع هفارط هاهنا قرعلا كلذو ماسلا فّرصتُم دنع ىذلا قرولا ىلإ لي ناك رع نا نوح  

 هلا ادع نكي دجسم مم ىذا دقو« ةكم ىلإ هاذ ذ تنأو فرصنملا نيبو هني ىذلا دحسملا نود قرط نا

 نم حور < هللا دبع ناك هسفن قرعلا ىلإ و e هراسي نع هک رتب ناک ٠ ردجسلا لاذ ىف صب

 _حبصلا لبق هب سس ناف ةكم نم لبقأ اذإو « ربا هيف للصيف ناكا الذ < أب ىتح تملا یلص الف ءاحوررلا

 حبصلا ان رع رحل رخآ ني وأ ةعاس

  - AYيک نع ةثيوُرلا نود ةمخض ةحرس تحن لزب ناك ی “يللا نأ هنادح هللا دبع نو 0

 مآ رکنا دقو نيليع ةثيورلا ديرب نيود هک أ نم یضف تح لس رح ي ناكم ىف قيرطلا هاجوو

 ةريثك مک اهقاس ىو قاس ىلع ةكأق یهو امف وج ىف ینا

 ىلإ هاذ ناو رتل ءارو نم ةَ فرع ىف ىلص هي ا ؟ یبا نأ هتدح رع نب هللا دبع ناو - ده

 نيب « قب راعلا تام دنع قيرطلا ني نع قراجح نم 2 رر ا ىلع ا : وأ نا رق دحسملا كلذ دنع ةبضَح

 دجسلا كل ذ ىف ربظلا لصيف ةرجاهب ةرسمشلا ليم نأدمب جرا نم ورب للا دبع ناک تايلسلا كئلوأ

 ليم ىف قيرطلا راسي نع تاحّرس دنع لر يلم هلا لوسر نأ هکدح رع نب هللا دبع ناو

 ىلإ ىلصي هللا دبع ناکو ؛ ةوَُغ نیم بيرق قيرطلا نيو هب ىشنرق عل ركب ص ال ليسا كلذ « ئثنرك نود

 َنطوطأ يهو قي تاحّرسلا برقأ ىه ةحارست

 ل نا نيا س ىدأ ىف ىذلا ليلا فلو ناك خلكم ا نأ يو نب هلا دبع ناز — °

 ن ل لا ُبهاذ َتنَأو ٍقيرطلا ر اني نع ليسملا ٍشللذ نطب ىف لزني تا وارفصلا نم طبه نيح ةنيدملا

 رجح 0 ل قير راما نيبو كم ها لوسر ل زنم

 عبصلا ىَلصُي حبس یتح تیب تيبيو ىرط ىذب ل زنی ناک قلب 'ىبلا نأ هد رع نہ هللا دبع ناو - ۱

 ”لمسأ نكسلو م “ت ب ىللا دملا ىف سبل ةظياَ ك أ لك كلذ لڑ هللا لوسر یلصمو كم مقي نیح
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 ثيدحلا ۹٩۱ - ٩۲ ۹

 ةظيلَع ةك أ ىلع كند نم

 YW WW] : ىف هافرط - ثيدحلا ]

 وحن ليوطلا لبا نيبو تيب ىذلا لبجلا ٍتَّض'رَف لبقتسا لتي “ىلا نأ هنادح هللا دبع نأو ۲

 ةيك ألا ىلع هنم َلَدسأ ٍةيلكَو ىنا و الا تف دلا راب ”مك ىب ىذلا جسما لف ةبمكسلا

 ةبدكلا نيبو كتيب ىذلا لبجلا نم نيتصرُلا لبقتسُم لصت “رن اهوغ وأ عيرذأ ةرشع ةك ألا نم عد ءادوسلا
 ( عضاوملاو ) هلوقو « ةكمو ةيوبنلا ةنيدملا نيب ىلا قرطلا ىف ىأ ( ةنيدلا قرط ىلع ىتلا دجاسملا باب ) لوق

 ظفل ىراخبلا قسي ملو « ةبقع نب ىسوم وه كلذ لئاقلا ( عفان ىنثدحو ) هلق . دجاسم لمجم ىلا نكامألا ىأ

 ةياور تلد دقو ‹ طقف عفان ركذ لب ملاس ركذ هتياور ىف سيل و ء ضايع نب سنأ ظفل قاس لب . نابلس نب ليضف

 نب سنأ ةياور دمتعا هنأكو ٠ هيلا راشأ ىذلا دحاولا عضوملا ىف الإ ناتقفتم عفانو ملاس ةباور نأ ىلع ليضف

 « روبشم عابتالا ىف هددشتو « نكامألا كلتب كربتي ناك رمع نبا نأ كلذ لصعو . ليضف نم نقتأ هنوكل ضايع

 هيف ىلص دق : اولاقف كلذ نع لأسف ناكم ىلإ نوردابتي رفس ىف سانلا ىأر هنأ هيبأ نع تبث ام كلذ ضراعي الو

 مهئايبنأ رانآ اوعبتت ملال باتكلا لهأ كله ااف « ضميلف الإو لصيلف ةالصلا هل تضرع نم : لاقف مقلب ىنا

 كلذ لكشي نأ ىشخ وأ ةالص ريغب كلذ لل مهترايز هرك هنأ ىلع لوم رمع نم كلذ نال « اعيب و سئانك اهوذختاف

 هلاؤسو نابتع ثيدح مدقت دقو ‹ ريع نبا نم نومأم نيرمآلا الكو « ابجاو هنظيف آلا ةقيقح فرعي ال نم ىلع
 هلو . ° نیم اصلا راثآب كربتلا ىف ةجح ومف « كلذ ىلإ تلي ىنلا ةباجإو ىلصم هذختيل هتيب ىف لصي نأ ألي ىنلا

 ىذ قيرط ىأ ( قيرطلا كلت ىف ناكو ) هلق . ناليغ مأب فرعت ىلا ىهو ؛ كوش تاذ ةرجش ىأ ( ةرمس تحن )
 سيرعتلا : ىباطخلا لاق ةددشم ءارلاو تالمبمب ( سرعف ) هلق . قيقعلا ىداو ىأ ( داو نطب ) هلق . ةفيلحلا

 ىلع) هلو ديز وأ قاطأو ىعمصالا كاذب هصخو « ليللا رخآ ىف نوكي ام رثكأو « ةماقإ ريغل ةحارتسا لوزن

 ظفل رركت ( جيلخ م* ناك ) هلق . دحاو رجح نم لت وه ليقو « هلوح أم ىلع عفترملا عضوملا وه ( ةكالا
 عمج ةثلثماو فاكس مضي بشكلاو « قمع هل داو جيلخلاو ؛ ةبجلا هب دارملاو ةثلثملا حتفب وهو «ةصقلا هذه ىف « مث د

 ةمجعملا ءاخلاب « لخدف » ليعامسالا ةياور ىفو « عفد ىأ ةلمهملا ءاحلاب ( احدف ) هلو ٠ عمتجم لمر وهو بيثك
 قيقحتلا فرح ناتلك امهنأ ىلع مجلاو فاقلاب < ءاج دق د تاياورلا ضعب نع نيرخأتملا ضعب لقنو « ماللاو

 (ءاحورلا فرشب ) هلق . هيلا روكذملا دانسالاب ىأ ( هثدح رمع نب هللا دبع ناو ) هلق . .ىجلا نم ىضاملا لعفلاو

 فورمملا ىداولا ف وه طسوألا دجسملاو « كم ىلإ هجوتنلل ةلايسلا رخآ ىهو « ةنيدملا نم نيتليل ىلع ةعماج ةيرق ىه
 نم هلوأ مضب (ناكملا معي ) هلق . اليم نيثالثو ةتس امهنيي نأ لسم حيحص نم ناذالا ینو . ملاس ین ىداوب نآلا

 نأ قلاو ٠ اذه لثم ىف هيلع ساقي ال ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ريغو « ٠۲۲ ص ةيشاح ىف مدقت ام باوصلاو « أطخ اذه )١(
 . امهنع هللا ىضر هنبأ نم نأشلا اذهب لعأ وهو <« كرسلا ىلإ ةعيرذلا دس « هايبنألا رانآ مبتت نع ىهنلاب دارأ هنع هللا ىضر رمت
 لسو هيلع هللا ىلص هب ىسأتي تأ دصق دق نابتع ثيدح ىف هنأل « كلذ فلاحي ام نابتع ةصق ىف سيلو رم هآر ام روبجلا ذخأ دقو

 كلذ ىضفأ اعرو <« رمت لمف هيلع لد اك . عورسم ريغ كلذل اهمبقتو اهيف هب ىسأتلا ناف اهوحنو قرطلا ىف هراثآ فالحب « كلذ ىف
 ملعأ هللاو ٠ باتكلا لعأ لمف ك كرسسلاو وغلا ىلإ هلمض نع

 يرابلا عف # ١ جاك م



 ةالصلا باتك م 0¥«

 نع جساوعإ د باوصلاو « فيحصت وه : ضايع ىضاقلا لاق ( كنيم نع مث لوقي هلق ٠ ةمالعلا نم معي لعأ

 عضوملا اذه ىف فقوتلا عقو دقو « ىلوأ وهف ةياور هب تبث نإ هركذ امو « رهاظ لوألا هيجوت : تلق . « كنيم

 . ثيدحلا « كني نع » اهطبضأ مل ةظفل انه هيف لاق « ىلص ىذلا ناكملا لعب د ظفلب ىليعامسإلا هجرخأف « ادق

 حتفب ( ءاحورلا فرصنمو ) « ىركبلا دبع وبأ هلاق فورعم داو وهو « ةيبظلا قرع ىأ ( قرعلا ىلإ ىلصي ) هلق

 ( ةثي ورلا ) و ةميظع ةرجش ىأ ( ةمخض ةحرس) هلق . لوعفملل ىنبم ةانثملا مضب ( ىنتبا دقو ) هلق . اهرخآ ىأ ءارلا

 . هلباقم ىأ واولا رسكب ( قيرطلا هاجوو ) . انسرف رشع ةعبس ةنيدملا نيبو اهني ةعماج ةيرق ارنصم ةثلثملاو ءارلاب

 , شكل اذك ( ىضفي ىتح ) هلو . عساو ىأ اضيأ اهرسكبو ءاطلا نوكسو ةدحوملا حتفب ( عسب ) هلق

 ديربلا هيف لزني ىذلا ناكملا نيبو هنيب ىأ ( نيليمب ةثيورلا ديرب نيود ) هلو . « ىضفي نيح » ىوحلاو ىلمتسللو
 ( ةعلت ) هلو . لعافلل ىنبم ةثلثملا حتفب ( ىنثناف ) هلق . قيرطلا ةكس ديربلاب دارملا ليقو « .:ال.م ةثيورلاب

 الو ضرآلا نم عفترا امل اضيأ لاقيو « لفسأ ىلإ قوف نم ءاملا ليسم ىهو ةلمهم اهدعب ماللا نوكسب للا حتفب

 رثع ةعبرأ وأ رشع ةثالث ةثيورلا نيبو ابنيب ةعماج ةيرق : يج اهدعب ءارلا نوكسو ةلمهملا حتفب ( جرعل ر و  طببلا

 « ضرالا ىلع طسبنملا لبجلا ليقو « لبجلا نودو عافترالا ىف بيثكلا قوف ةمجمم لا داضلا نوكسب ( ةبضح لا ) و اليم

 دنع عقوو « عمجاو دحاولا ىف ةمجعملا داضلا نوكسب ةخضر اهدحاو رابكلا ةراجحلا «مضرلا » و ءاسلملا ةك ألا لبقو

 ىف ماللا ركو ةلمملا حتفب تابلسلاو « هبفاوج نع عرفتي ام ىأ ( قيرطلا تادلس دنع ) هلق . كيرحنلاب ىليصألا

 . تارجشلا حتفلابو « تارخصلا رسكلاب ىه : ليقو « ماللا حتفب نيقابلا ةياور ىفو « ليصألاو رذ ىبأ ةياور

 ناكملا ليسملا ( ىثره نود ليسم ىف ) هؤز . مدقت اي ةمخضلا ةرجشلا ىهو ةحرس عمج كيرحتلاب «تاحرسا ه و

 ةنيدملا قيرط قلم ىلع ليج وه ىركبلا لاق « روصقم ةمجعم نيش اهدعب ءارلا نوكسو هلوأ حتفب ىشرهو « ردحنملا
 یل ردق لمقو ‹ مهسلا غولب ةياغ ةحوتفملا ةمجعملاب « ةولغلا » و « ابفرط ىشره عاركو « ةفحجلا نم بيرق ماشو

 هيمست ىذلا ىداولا وه ءاملا نوكسو ةمجعملا ءاظلا حتفبو ءارلا ديدشتو ملا حتفب ( نارهظلا م ) هلق . ليم
 كاذب ىم : ناسغ وبأ لاقو « اليم رشع ةتس ةكم نيب و هنيب : ىركبلا لاق « واو اهدعب ءارلا ناكساب ورم نطب ةماعلا

 . هيام ةرارمل كلذب ىم ليقو ءارلا نع ةلصفنم ميلا ١ ر م ءاجم ضيبأ ضرالا نم قرعب ةباتيك ىداولا نطب ىف نآل

 حج ءافلا نوكسو ةلمهملا حتفب ( تاوارفصلا ) و < ابلب اقم ىأ ةدحوملا حتفب و فاقلا رسكب ( ةنيدملا لبق ) هلق

 ةناور فو ‹ ىرهوجلا مزج هيو ثك الل ءاطلا مغ ( ىوط ىذب لزب ) هوت . نارهظلا سم دعب ناکم وهو ءارفص

 هلق . اضيأ حتفلا هريغو ضايع ىكحو رسكلاب ىليصالا هديق مالو فاأ ةدايزب « ىوطلا ىذب » ىلمتسملاو ىوحلا

 ليقو « لبجلا ىلإ قيرطلا لخدم : ةمجعم داض اهدعب ءارلا نوكسو ءافلا مضي ةضرفلا ( لبجلا ىتضرف لبقتسا )

 ابجرخأ ثيداحأ ةعسن ىلع قايسلا اذه لمتشا لوالا : ( تابيبنت ) . رهنلا لخدمل اضيأ لاقيو ؛ ةفا رشلاك عفت ملا قشلا

 ثيدح لك ىف دانسالا ديعي ضايع نب سنأ نع سی وأ ىنأ نب ليعامس] قيرط نم ةقرفم هدنسم ىف نارفس نب نسج ا

 مويلا فرعي ال دجاسملا هذه : ىناثلا . جحلا باتكى نيريخالا نيثيدحلا اهنم لسم جرخأو . كلاثلا ركذي ل هنأ الإ
 نب ديبزلا ةياور ىف عسقو دقو . ةيحانلا كلت لهأ اهفرعي ءاحورلاب ىتلا دجاسملاو « ةفيلحلا ىذ ىدجسم ريغ اهنم

 .. دجاسملا كلت ةفص ىف طب ةدايز ثيدحلا اذه ىف رمع نبا نع عفان نع ىرخأ قيرط نم هل « ةنيدملا رابخأ » ىف راكب
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 نوعبس دجسم ا اذه ىف ىلص دقل د لاقو ءاحورلا ىداو ىف ىلض كَ ىنلا نأ فوع نب ورمع تيدح نم یذمزقلا فو

 : ةيعفاشلا نم ىوغبلا لاق دقو « اب كربتلاو مق ىنلا راثآ عبقت بابحتسا رع نبا حفص نم فرع : كاثلا . « اين

 © ةلالثلا دجاسملا نيعنت اک نيعت اهنم ءىش ىف ةالصلا دحأ رذن ول - اف ىلص قل ىنلا نأ تبث ىتلا  دجاملا نا

 ىف دانس هل عقب مل هبال ةنيدملاب تناك ىتلا دجاسملا ركذي ملو « ةنيدملا قرط ىف ىلا دجاسملا ىراخبلا ركذ : عباارلا
 اهني دملاب ب ىنلا ايف ىلص ىلا نك امالاو دجاسملا « ةنيدملا رابخأ , ىف ةبش نب رمح ركذ دقو . هطرش ىلع كلذ

 :ةراجحلاب ىنبم اببحاونو ةنيدملاب دجسم لك نأ معلا لهأ نم دحاو ريغ نع ناسغ ىنأ نع یورو « ابرتم

 مو  سانلا لأس ةنيدملا دجسم ىنب نيح زيزملا دبع نب رمع نأ كلذو « عل ىلا هيف لص دقف ةقباطملا ةشوقنملا

 نكل « اريثك اشيش اهنم ةبش نب رمع نيع دقو . ه١ ةقباطملا ةشوقنملا ةراجحلاب اهانب مث كلذ نع  نورفاوتم ذئموي

 ‹ ءابق دجسم قرش وهو خيضفلا دجسمو « ءابق جسم نآلا ةروشملا نم قبو 5 رثدنا دق تقولا اذه ىف هرثكأ

 فرعي و عيقبلا فرش رفظ ىنب دجسمو ٠ ةظيرق ىنب دجسم ىلامش یهو ميهاربإ مآ ةيرشمو « ةظيرق ىنب دجسمو
 نيتلبقلا دجسمو « حلس لبج نم بيرق حتفلا دجسمو « ةباجإلا دجسم فرعيو ةيواعم ىني دجسمو « ةلغبلا دجسم

 لعأ هقلاو . ىوغبلا نع مدقت ام كلذ ةفرعم ةدئافو « انخويش ضمب هتبثأ اذكم . ةللس ىنب ىف

 يل نت هرم ا ع تاک
 ةبتع نب وللا دبع نب هللا ديب نع باهش نبا نع كلام انربخأ لاق سوب "نب هللا دبع اشم - ۴

 ل هللا لوسرو مالتحالا تزهان دق ذئموب انأو ناتأ راح ىلع ابك ار تابقأ لاق هنأ سابع نب هللا دبع نع
 تحسم 2 رے ع 0-0 0 5 1 2 ل ع
 ىف تاخدو مكر ناتألا تلسرأو ل ف فصلا ضعب ْئَدي نيب ترف « راد ريغ ىلإ یم سانلاب ىلصي

 « دحأ لع كلذ 'ركتي لف « فصلا

 كلاثثاو ىناثلا « ثيداحأ ةثالث هيف دروأ ( هفلخ نم ةرتس مامإلا ةرتس باب ) هلق ٠ ( لصملا ةرتس باوبأ )

 نبا ثيدح وهو لوالا امأو « هترتس ريغ ةرتس اوذختي نأ هباحأ مای مل لِي هنوكل ةمجرتلل ناقب اطم اهنم

 نإ : ىعفاشلا لوق « ريغصلا عام” حصي ىم باب » ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ىف معلا باك ىف مدقت دقو «اةركس

 ضع لاقو < رازبلا ةءاور نم كلذ دييأت انركذو ¢ ةر رغ لا ئأ » رادج ريغ ىلإ 0 سابع نبا لوقب دارملا

 مهراكن] مدعو مهب هرورم نع سابع نبا رابخإ نأ الإ « رادجلا ريغ فني ال « رادج ريغ ىلإ د هلوق : نبرخأتملا

 ذإ < ةدئاف رابخإلا اذهل نكي مل رادجلا ريغ ىرخأ ةرتس كانه ضرف ولف )2 هودي مل نمأ ثودصح رعشم كلذإ

 هنأ م97 هتداع نم فورعملا فولأملا ىلع كلذ ىف مالا لح ىراخبلا نأكو « الصأ دحأ هركتي ال ذئتيح هرورم

 ادس اهرذن نمل ءافولأ يغبقي الو ةدابعلل اهدصق زوبع ال هنأ باوصلاف ىوغبلا املا راشأ ىلا دجاملا هذه امأو . فالتخاو رظن مضوم وهف

 لعأ لاو . ةيعرسلا دجاملا نمّواهريغ ى؟ىلصي نأ هيفكيو « كرسلا ةميزنل
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 لدم ام ربع نبا ثيدح ىفو « ةفيحج ىنأو رع نبا ىثيدحب كلذ ديأ مث ٠ همامأ ةزتعلاو الإ ءاضفلا ف ىلصي ال ناك

 همالك ىف لسم حرش ىف لاقف ىوونلا هعبت دقو « رفسلا ىف كلذ لعفب ناكو ه ةبرحلا ركذ دعب هلوق وهو ةموادملا ىلع

 دقو « هتبراق ىأ ( مالتحالا تزهان ) هلو . لعأ هللاو . هفلخ نمل ةرتس مامإلا ةرتس نأ هيف : ثيدحلا اذه دئاوف ىلع

 ءربكلا دعب ناتتخالا باب , ىفو نآرقلا ةليضف باتك نم « نايبصلا مباعت باب ١ ىف هرمع ردق ىف فالتخالا تركذ

 ىلصي ) هلق . دحلا هقو لاوقألا نم حجارلا ناببو كلذ نم فاتخلا نيب عملا هيجوتو . ناذئتسالا بانك نم

 : ىوونلا لاق , ةفرعب » ةنيبع نبا ةياور نم ملسم دنع عقوو « ىرهزلا باعصأ رثكأو كلام لاق اذك ( یم سانلاب

 نبا لوق نأ قحلاف  ثيدحلا جرخم داحتا عم امس الو ددعتلا مدع لصألا ناب بقعتو « ناتيضق املأ ىلع كلذ لمح

 اذهو «حتفلا وأ عادولا ةجح ىف كلذو » ىرهزلا نع رمعم ةياور نم اضيأ لسم دنع عقوو . ذاش « ةفرعإ » ةنيبع

 نم جحلا ف فنصملا داز ( فصلا ضعب ) هلق . عادولا ةجح ىن ناك كلذ نأ قحلاو « هيلع لوعي ال رمعم نم كشلا

 نيلايتحالا دحأ نيعإ وهو « ىهتا «لوالا فصلا ضعب ىدب نيب ترس ىح د هع نع باش نبا ىخأ نبا ةباور

 كرتب سابع نبا لدتسا : ديعلا قيقد نبا لاق ( دحأ لع كلذ ركدي مف ) هلق . ملا باتكىف امهان ركذ نيذللا
 كرت نأ هببجوتو : تلق . ةدئاف رثكأ راكنالا كرت نآل ةالصلل مهتداعإ كرتب لدتسي ملو « ذاوجلا ىلع راكنإلا

 . امم ةالصلا ةحصو رورملا زاوج ىلع لدي راكنإلا كرتو « رورملا زاوج ىلع ال طقف اهتحح ىلع لدي ةداعالا

 ىلع عالطالاب للعلا توبثو راكنإلا نم عناوملا ءافنتا وهو هطرشب زاوجلا ىلع ةجح راكنإلا كرت نأ هم دافتسيو

 هل ب ىنلا ةيؤر نود الئاح فصلا نوكي نأ لاتحال كلذ ىلع بي ىنلا عالطا ركذ ام مزلي ال لاقي الو « لعفلا
 ىف فنصللا ةياور ف نأ مدقتو « همامأ نم ىرب اک هئارو نم ةالصلا ىف یر, ناك حاطط هنأ مدقت دق لوقت انال
 رفوت ناكا كلذ نم ءىش دري مل ولو « ةيؤرلا نود لئاح كانه نكي مف . لوألا فصلا ضعب ىدب نيب سم هنأ جحلا

 روم نأ ىلع هب لدتساو . ملعأ هللاو كلذ ىلع هعالطا ىلع ةلالدلا ىف ايفاك مهل ثدحي امع هلع هلاؤس ىلع مهيعاود

 اذكو < ةالصلا عطقي راخلا رورم نوک ىف سم هاور ىذا رذ ىبأ ثيدحل اجا نوكيف < ةالصلا عطقي ال راحلا

 دقو « هبكار وهو سابع نبا رورم لاح ىف ققحتم راملا رورم ناب بقعتو . دوسألا بلكلاو ةأرملا رورم

 لاقو . لقن ىلإ جاتحيف هنع لزن نأ دعب هرورم امأو « هفلخ نمل ةرتس مامإلا ةرتس نوك-ل رضي ال كلذ نأ مدقت
 ناف « هيدي نيب رم ادحأ عدي الف لصي كدحأ ناک اذإ » ديعس ییا ثيدح صخب اذه سابع نبا ثيدح : ربلا دبع نبا
 فالخال هلك اذهو : لاق اذه سابع نبا ثيدحل هيدي نيب ىم نم هرضي الف مومأملا امأف « درفنملاو مامالاب صوصخم كاذ

 مامإلا ةراس مهترتس له اوفلتخا نكل « ةرتس ىلا نواصي نيمومأملا نأ ىلع قافتالا ضايع لقن اذكو . ءاملعلا نيب هيف

 للص هنأ د ىباحصلا ىرافغلا ورمع نب كلا نع قازرلا دبع هاور ال « رظن هيف . ه١ هسفن مامإلا مهترتس مأ

 مل الإ د مسهل لاق هنأ هل ةياور ىو < < ةالصلا مهم داعأف هباحصأ ىدي نيب ريح ترف ةرتس هيدي نيبو رفس ىف هباحصاب
 ثيدح ف درو بالا ةجرت ظفلو . قافنالا نم لق ام ىلع ركب اذبف < کنالص تعطق نكل و یتالص عطقت

 ةرتس مامإلا ةرتس » اعوفرم سفأ نع مصاع نع زيزعلا دبع نب ديوس قيرط نم طسوإلا ىف ىناريطلا هاور عوفرم
 لع فوقوم ثيدح ىف اضيأ تدروو . مدنع فيعض ديوسو . ه | مصأع نع ديوس هب درفت : لاقو « هفلخ نإ

 لوق ىلمف ١ دمحأ مامإلا ىدي نيب سم ول اف ضايع هلقن ىذلا فالحلا رثأ مظبو « قازولا دبع هجرخأ رمم نا 1
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 نم ةرتس هسفن مامإلا نإ لوقي نم لوق ىلعو « اعم مهتالصو هتالص رضي هفلخ نم ةرتس مامإلا ةرتس نإ لوقي نم
 معلا باتك ىف سابع نبا ثيدح- ثحابم ةقب تمدقت دقو ‹ مہتالص رضي الو هتالص رضي هفلخ

 ريع هزي هللا دبع ان'دح لاق قاحسإ شرور - ؛ة4

 كلذ ”لمفي ناكو « هءارو سانلاو اهيلإ ىلصيف هيدي نيب ٌمَصوُنف ةب ركاب مَ ديملا موب ج َرَح اذإ ناك لب هل
 دارمألا اهلنا "مت نه « رمسلا ىف
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 لوسر نأ رع نبا نع جفان نع هللا ديبع انثدح لاق
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 [ ۹۷۴ ‹ ۹۷۲ ‹ ٤٩۸ : ىف هفارطأ _ ٤۹٤ ثيدحلا ]

 وبأ مزج دقو : تلق . ةاورلا نم دحأل ابوسنم اذه قامسإ دجأ مل : ىنايجلا ىلع وبأ لاق ( قاع] انثدح) هلق
 ىف فدصيللو « ةبرحلا لمح همداخ رمأ ىأ ( ةبرحلاب رمأ ) هلق ٠ روصنم نب قام هنأب امهريغو فلخو معن

 نبأ داز < اللا لصيف هيدي نيب بصنتو لمحت ةزنعلاو ىلصملا ىلإ ودغي ناك» عفان نع ىعازوألا قيرط نم نيديعلا
 افطع عفرلاب ( سانلاو ) هل . « هرتسي ءىش هيف سيل ءاضف ناك ىلصملا نأ كلذو » ىليعامسإلاو ةميزخ نباو هجام

 ىأ ( مث نف ) هلق . رادج نوكي ال ثيح هيدي نيب ةبرحلا بصن ىأ ( كلذ لعفي ناكو) لق . لصيف لعاف ىلع
 ربسم نبا ىلع ابلصف ةريخالا ةلجلا هذهو < هوحن و ديعلا ىف مدي نيب اهب جرخم ةبرحلا ءارمالا ذختا ةبجلا كلت نف

 ثيدحلا فو .« جردملا « باتک یف هت وأو 5 هجام نبأ هةنجرخأ اک عفان مالك نم اهلعجج رمع نا ثيدح نم

 « اهذختا د ىف ريمضلاو . كلذ ريغو مادختسالا زاوجو « رفسلا ىف اس ال ءادعألا عفد ةل آ ذخأو ةالصال طايتحالا

 دعس ثيدح نم «ةنيدملا رابخأ » ىف ةبش نب رمع ىور دقو « ةبرحلا سنج ىلإ وأ اهسفن ةبرحلا ىلإ هدوع لمتحي
 قيراط نمو . ديعلا موي مامإلا عم اهب ىثمب ىلا ىف هسفنل اهكسمأف ةب رح لب ىنلا ىلإ ىدهأ ىثاجنلا نإ , ظرقلا

 دحأ موب ماوعلا نب ريبزلا لتقف « نيكرشملا نم لجرل تناك مل ىنلا ىدي نيب تناك ىتلا ةزئعلا نأ هغلب هنأ ثيللا
 . ىشاجنلا ةبرح لبق الو تناك ريبزلا ةزغع ناب عملا لمتحيو . ىلص اذإ هيدي نيب اهبصني ناكف لي ىنلا هنم اهذخأف
 ءوضو لضف لامعتسا باب »ىف ةرابطلا ىف مدقت دقو « ارصتخمو الوطم فلصملا هجرخأ ةفيحج ىلأ ثيدح ( ةدئاف )
 اضيأ نيباب دعبو انه اضيأ هركذو « رمحالا بوثلا ىف ةالصلا باب » ىف ةالصلا نم ةروعلا رتس ثيدح ىفو « سانلا

 نوع ىلعو ةبيتع نب كلا ىلع هدنع هرادمو « نيعضوم ىف سابللا فو نيعضوم ىف تلي ىنلا ةفص ىفو ناذآلا فو

 اضاو أيس اک امهنم ةبعش هعمس دقو « رخأآلا دنع سيل ام امهدحأ دنعو ةفيحج ىنأ نع امهالك ةفيحج بأ نبا

 ىلص لك “ینا نأ ىبأ تمعت لاق ةفيَحُج ىنأ نب نوع نع بش انثَدَح لاق ديلَرلا وبأ شرو - ٠

 زاملاو أما وبدي نيب رع نيتدكو َرعملاو نيتك ر قلا - راع هيدي َنيبو - ءاحطلاب مهب
 هل لاقي ىذلا وهو ء ةكم جراخ عضوم وهو « کم ءاحطب ىنعي ( ءاحطبلاب م لص قلع ىنلا نأ ) هلق

 ناك كلذ نأ نوء نع ةبعش نع مدآ ةياور نم دازو « نودع نع سيمعلا ىنأ ةياور نم هركذ اذكو « مطبألا

 نأ لهم وم اهي لوألا تق ورق نا او ذئنيح عمج مكي هنأ - ىوونلا هركذ اک  هنم دافتسيف « ةرجاملاب

 ةراهطلا ىف اهريسفتو اهطبض مدقت ( ةزاع هيدي نيبو ) هلق . اهتقو لوخد دعب ىأ « نيتعكر رصعلاو  هلوق نوكي
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 مآ و ديدي نيب اهركر ىتح ةونعلاب جرخ مث « ةالصلاب هنذآق لالب ءاج د سيمعلا ىبأ ةياور فو . سنأ ثيدح ىف
 تیرو« مدأ نم ءارح ةبق ف عقل هللا لوسر تيأر » هيبأ نع نوع نع ةدئاز ىبأ نب رع ةياور لوأو « ةالصلا

 مل نمو « هب حسمت ائيش هنم باصأ نف « ءوضولا كلذ نوردتبي سانلا تيأرو « مل هلا لوسر ءوضو ذخأ الالب

 نع لوغم نب كلام ةياور قو « ارمشم ءارمح ةلح ىف جرخو , اضيأ اهبفو « هبحاص دي لاب نم ذخأ ايش هنم بصي
 هب ًاضوت ىذلا ءاملا لضف ناک سالا هردتا ىذلا ءوضولا نأ اضيأ اہہف نيبو «هيقاس صيبو ىلإ رظنأ ىنأك» نوع
 ناك كلذ نأب رعشي ام نوع نع ىزوثلا قيرط نم لسم ةياور نو ‹ كحلا نع ةبعش ةياور ىف وه اذكو هيلي ىنلا
 ةلبقلاو ةزئعلا نيب. ىأ (هيدي نيب رم ) هلق ٠ « ةنيدملا ىلإ عجر ىتح نيتمكر ىلصي لذي مل ممد هلوقب ةكم نم هجورخ دعب
 نورم باودلاو سائلا تيأرو » رمحالا بولا ىف ةالصلا باب ىف ةدئاز ىنأ نب رمع ةياور قف ؛ةزئعلا نيبو هنيب ال
 ىئخي ثيح لبضلل ةرتسلا عضوو . 20 نوحلاصلا هسمال امةكربلا ساقلا دئاوفلا نم ثيدحلا ىفو . , ةزنعلا ىدي نيب
 ريخلا هب رشي امل مامتالا نم لضفأ رفسلا ىف ةالصلا رصق نأو « ةزئعلا ظلغ لثمب ابف ءافتتكالاو هيدي نيب رورملا

 « إب ىنلل ةباحصلا ميظعت هيفو « هنم جرخي ىذلا دلبلا ةقرافم نيح نم رصقلا ءادتبا نأو « هيلع إب هتبظاوم نم
 اک رفسلا ىف ناذآلا ةيعورشمو « اهوحنو ةزثعلا باحصتسا اذكو « رفسلا ىف امس ال بايثلا ريمشت بابحتسا هيفو

 هيفو ؛ رجالا بوثلا سبل زاوجو ؛ ةنتف ال ثيح لجرلا ىف عاجل وهو قاسلا ىلإ رظنلا زاوجو « ناذالا ف نايس
 ۰ ىلاعت هتلا ءاش نإ سابللا باتک ین هركذ ىتأي فالخ

 ؟ ةرتثلاو ىلصلا نيب َنوكسيب نأ نب" ر دق باپ - ۱
 نيب ناک » لاق لس نع هيبأ نع مزاح ىبأ نب زيزملا دبع اتر بخأ لاق ةرارّز "نب ورع اشو - 5

 « ّةاشلا رم رادجلا نيبو ار هلا لوسر یلص
 [ ۷۴۴١ : ىف هفرط ۔ ٤۹٦ ثيدحلا ]

 « ربنملا دنع دحسملا ٌرادج تراك » لآق َةَلَس نع دیبع ىلأ 62 100 لاق كلا اشم ب ۷

 ۰ « اهزوجن ةاثلا تّداك ام

 هنأ ىلع ماللا رسكب ( ىلصملاو ) . هوحنو عارذ نم ىأ ( ةرتسلاو لصملا نيب نوكي نأ ىغبني مك ردق باب ) هلق
 دواد ىبأ ةياور ىف ( هيبأ نع ) هلق . هيف ىلصي ىنلا ناكملا ىأ ماللا حتفب نوكي نأ لمتحيو ٠ لعاف مسا
 ( لي هنا لوسر ىلصم نيب ناك) هل . « دعس نبا » ىليصالا داز ( لبس نع ) هلق . « ىلأ ىربخأ » ليعامسإلاو
 حرصو « ةلبقلا ىلي ام دجسملا رادج ىأ ( رادجلا نيبو ) هلق . دواد بأ ةياور ىف وه اذكو « هنالص ىف هماقم ىأ

 ناك مما رم وأ « ةمات ناكو ٠ عفرلاب ( ةاشلا رع ) هلو ٠ ماصتعالا ىف مزاح ىنأ نع ناسغ ىنأ قيرط نم كاذب

 : لات ةفاسملا ردق وحن اهمساو ناك رخ رم نأ ىلع بصنلاب ىنامركلا هيرعأو . ربخلا فرظلاو  هوحن وأ ردق ريدقتب
 ( دجسملا رادج ناك) هلق . ىراخبلا تايثالث ىناث اذهو عوكالا نبا ىنعي ( ةبلس نع ) لوق . هيلع لدي قايسلاو

 )١( ص و 55 ,. ةيشهاح رظنا ٩ه



 مالو ه٠... ٩٤پ ثيدحلا

 لَ هللا لوسر دبع ىلع ربنا ناك , ظفلب ديزي نع مصاع بأ قيرط نم ىليعامسإلا هاورو « یکم ةياور ىف عقو اذك
 مهضعبلو (اهزوجت) هلوق .عوفرم ثيدحلا نا قايسلا اذهب نيبتف «ةزنعلارمت ام ردق الا ةلمقلا طئاحنيبوهنمب سيل

 : لاقف ىلامركلا باجآ ؟ ةمجرتلا قباطي نبأ نم : ليق ناف . رادجلاو رينملا نيب ام ىهو « ةفاسملا ىا « اهزوجب نأ »

 ام ريظن رادجلا نيبو هنيب ام ةفاسم نوكتف « بارحم هدجسا نكي ملو ىأ « ريملا بنحب موقي ناك ی هنإ ثيح نم
 . ةلبقلا رادجو ملم هرينم نيب ناک ام ردق هنرتسو لبصملا نيب نوكي نأ ىغبني ىذلاو : لاق هنأ كف « رادجلاو ريثملا نيب

 باب « ىف مدقت ىذلا دعس نب لهس ثيدح ىلإ ةمجرتلا هذبب راشأ ىراخبلا نأ ديشر نبا هركذ ام كلذ نم حضوأو

 هنم ذخؤي نيثملا ركذ نأ كلذ ىضتقاف هيلع ىلصف لمع نيح ربنملا ىلع ماق يقلب هنأ هيف ناف « بشخلاو ربما ىلع ةالصلا

 نع لزن الو « رباملا لعأ ىف لص> دق ةالصلا ءازجأ رثكأ نأب بيجأ < ةاشاا رع نم رثكأ رادجلا نيبو رينملا

 ىلا ةجردلا تراص ريثملا لصأ ىف دمج امل هناف اضيأو . دوصقم ا هب لصخ هدوج ردقل حست مل ةجردلا نآل ربنا

 ليقو « ةاشلا رم ردق ىنعي ‹ هترتسو ىلصملا نيب نوكي ام لقأ اذه : لاطب نبا لاق . مدقت ام ردق وهو هل ةرتس هقوف

 دعب ابيرق أيس اک « عرذأ ةثالث رادجلا نيب و هنيب و ةبمكلا ىف ىلص قليب ىنلا نا  لالب ثيدحل عرذأ ةثالث كلذ لقأ
 مايقلا لاح ىف لوالا نأب مهضعب عمجو . عرذأ ةثالث هرثكأو . ةاشلا رم هلقأ نأب ىدوادلا عمجو . باوبأ ةسمخ

 ام نخب الو : تلق . عرذأ ةثالثب ةاشلا رع اوردق : حالصلا نبا لاتو . دوجسلاو عوكرلا لاح ىف ىناثلاو « دوعقلاو

 نيب كلذكو « دوجسلا ناكمإ ردق أهتدب و هنيب نوكي ثيح ةرتسلا نم وندلا لعلا لهأ بحتسا : ىوغبلا لاقو : هيف

 ثبدح نم هريغو دواد وبأ هآور ام وهو 2 كلذ ىف ةمكحلا نايب هيفو 3 اهنم وئدلاب رمالا درو دقو . فوفصلا

 « هتالص هيلع ناطيشلا عطقي ال اهنم نديلف ةرتس ىلإ ؟دحأ ىلص اذإ » اعوفرم ةمثح بأ نب لهس

 ةب'رخلا ىلإ ةالصلا ساب - ة؟

 8 2 رج 0 و "ىبلا نأ هللا دبع نع فان ىنربخأ هللا ديبُم نع ىح انمدح لاق دسم اشو - ۸

 الإ ىلصيف ةبرملا هل زرت
 ( زكرت ) هلرقو . بابب لبق مد دقو <« ارصتخ ريع نبا ثيدح هيف قاس ( ةبرحلا ىلإ ةالصلا باب ( هلق

 ضراآلا ىف زرغت ىأ

 ةا ىلإ ةالصلا بسيسساب - ۳
T4ء جاسر وے ا  

 انيلع رخ » لاق ىلأ تمعت لاق ةفیحج ىلأ "نب نوع انثدح لاق ةبعش انثدح لاق مدا شرو - ۹

 نورم ٌراجلاو ةأرماو ةع هيدي نيبو ءرصملاو رملفلا انب لصف ًأَضَوَتف ءوضوب ناف « ةرجاحلاب L2 هللا لوسر

 « اهتارو نم

 0 202 مساع 2 0 0 8 58 - رو 2 ثم

 تعم : لاق ةنوميم ىل نب ءاطع نع ةيعش نع ناذاش انثدح لاق م زب نب ماع نب دمحم او - ۰



 الملا باتك ومب .هألف

 او وع وأ امعوأ أدر رانو كالغو انأ هتي + هتحاحل خخ اذإ e2 ئىنلا ناک » لاق كلام نب سا

 » ةوادإلا هانلوان هتجاح نم غرف اذإف 5 ةوادإ

 مالكلا مدقت دقو ‹ نوع eS ) ةزنعلا ىلإ ةالصلا باب ) هلق

 ام ةبرحلا نإ ليق دق نكل « ةبرحلا ىه ةزنعلا ناف اراركنت امف ناب ةمجرتلا هذه ىف هيلع ضرتعاو . اضيأ هيلع

 ةغيصب درو اذك ( امارو نم نورم راجلاو ةأرلاو ( هلو 1 ةر اعم ةبج كلذ قف ةريصق تناك اذإ ةزنع اهل لاقي

 امهريغو هريدقت فذح هبف وأ , مدقت اک « نورم باودلاو سانلاو » ةياور هديؤيو . سنجلا دارأ هنأكف « حا

 فرصت نم انه عمقو ىذلا نأ رهاظلاف « راماو ةأرملا هيدي نيب رم د ظفلب مدقت دقو < هبك ارب راخلا دارملا وأ

 ريض داعأ : كلام نبا لاقو . نينثالا ىلع عما ةغيص قالطإ نورم ىف ذإ « نارم باوصلا : نيتلا نبا لاقو « ةاورلا

 فذ هيكارو راملاو ةأرملا دارأ هنأ هيف هجولاو « لكشم وهو لقاع ريغ ركذمو ثنؤم ىلع ءالقعلا روكذلا

 عقو دقو . راخلا ىلع لقعلا اذو ةأرملا ثينأت ىلع موبفملا بكارلا ريكذت بلغ مث « هيلع راج ا ةلالدل بكارلا
 « سنأ ثيدح ىراخبلا قاس مث . هيكارو زيعبلا ىأ « ناحرط ديلا بكار: موق ف قونعو روك ذم نم رابخإلا

 نونلاو ةلمهملاب رثكاللل اذك ( ةزنع وأ اصء وأ ةزاكع انعمو ) هيف هلوق . ةرابطلا ىف فوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو. .

 .روك هلا ىأ اوشا داراز الار ةمهفملاب < غ وأو یر او ليكتلا ةا ور قو تا رفا فاراد

 1 فيحصت هنأ رهاظلاو

 اه ريغو ةكمب ةرتُسلا ساپ - ۴

 کک للا وسر ج رخ : لاق ةفیحج ىبأ نع كسلا نع ةبعش ان دح لاق برح ' نب نابلس شو + ه٠ ١

 هبوضوب نوحكسمتي سانلا لج ًاطوتو ةر هيدب نيب بصتو نيتك رصملاو ”ربلفلا ءاحطتبلاب لصف ةرجاملاب

 دارملاو « محلا نع ةبعش نع برح نب نابلس نع ةفيحج ىبأ ثيدح هيف قاس ( اهريغو كم ةرتسلا باب ) هلق
 موتي نم مهوتل اعفد ركذلاب كم صخ امن : رينملا نا لاقو . كم ءاحطب اهمأ انمدق دقف « ءاحطبلاب ه.هلوق انه هنم

 دارأ هنأ هنظأ ىذلاو . ىهتنا . ةرتس ىلإ امف جاتح الف « ةبعكلا الإ ةلبق كمل نوكي نأ ىغبني الو « ةلبق ةرتسلا نأ

 نح خرج نا نع چرا ےک ةالملا م ال باو ف لاق ت قازرلا ی چو ا لع كي ذأ
 ىأ - مهنيب و هنيب سيل مارحلا دجسملا ىف ىلصي لب ىنلا تيأد , لاق هدج نع هيبأ نع بلطملا نب ريثك نب ريثك

 ل ل ل و و ل لا وا حل سانلا

 نكلو « هتعمس نأ نم سيل : : لاقف اريثك تيقلف ‹ اذكه هب ان ريخأ جرج نبا ناك : لاق ةئيبع نبا نع دمحأ نع

 ةيعورشم ىف اهريغو كم نيب قرف ال نأ و ثيدحلا اذه فعض ىلع هيبنتلا ىراخبلا دارأف . ىدج نع ىلهأ ضعب نع

 نأو ةيعفاشلا دنع فورعملا وه اذهو . هنم ةلالدلا هجو انمدق دقو « ةفيحج ىنأ ثيدحع كلذ ىلع لدتساو « ةرتسلا

 ؛ ةرورضلا مريغ نود نيفئاطلل كلذ ءابقفلا ضعب رفتغاو . اهريغو ةكم نيب ىلصملا ىدي نيب رورملا عنم ىف قرف ال
 6م عيمج ىف كلذ زاوج ةلب انحلا ضعب نعو



۵\۷ ٠ RET كثيدحلا 

 ةناولعسألا ىلإ ةالصلا بيس - ٠
 الإ نيدحلا نم ىراوّتلاب ا نا ريغ لاكو

 املإ لص : لاق ةبراس ىلإ هنأ نتناول نیب ىلصي ًالّجر رع ئأرو

 عول الا نب ةدّس عم ىلا تنك لاق ٍديبع ىلأ "نب ديزي انف لاق هاربا نب کلا اشم - ٠

 ىفاف : لاق « ةناوطسألا هذه دنع ةالصلا ىكرحتت كارأ رس اأ اي : تاقف « فحصملا دنع ىتلا ةنا وطسألا ردع لصيف

 اهدنع ةالصلا ئكرحتيت قم "ىبلا تيأأر
 نذوب ءاطلا مضو ةلمولا نيسلا نوكسو ةزمحلا مضي ىهو . ةيراسلا ىأ (ةناوطسآلا ىلا ةالصلا باب ) هلق

 . دحاو رجح نم هنا دومعلا فال « ءانب نم نوكت املأ بلاغلاو « ةناولعف نزوب ليقو « روبشملا ىلع ةناوعفأ

 لف. ةو نها امل وأ ةناوظسالا لإ ةذلصلا تناك , ةبرحلا ىلإ ىلصي ناك عَ هنأ مدقت امل : لاطب نبا لاق

 ىبأ نبا هلصو قيلعتلا اذه ( رع لاقو ) هلو . ىوحفلا نم ىلعأ صنلاو ‹ هعوقو ىلع صيصنتلا كلذ ركذ دافأ نكل

 ىلإ هلوسر ىأ رمع ديرب ناكو « ةلمهملا لادلاب و ميلا نوكسو ءاملا حتفب وهو  نادمه قيرط نم ىديجلاو ةبيش
 « ةرتس اهلعجل ىلصملاو دانت. الا ىلإ ةذختملا ةيراسلا ىلإ ةجاحلا ىف ناكرتشم املأ ةيقحاألا هجوو . هب رمع نع - نملا لهأ

 دنعو ءامهريغو ليصالاو رذىبأ ةياور ىف تبث اذك(رمع نبا ىأرو) هلو قحأ ناكف ةققح ةدابع ىف ىلصملا نكل
 نب ةرق نب ةب وأهم قب رط نم ةبيش ىنأ نبا هاور دقف ؛ باوصلاب نشأ وهو نبا فذح < ربع یأرو » ةاورلا ضعب

 فرعو . « ىافقب ذخأف و داز نكل ءاوس هلثم ركذف « ىلصأ انأو رمع ىن آر د لاق ةبحص هلو هيبأ نع ىقزملا سايإ
 رثأ داراب ىراخبلا دارأو « ةرتس ىلإ هتالص نوكت نأ كلذب ريع دارأو . قيلعتلا ف روكذملا مهلا ةيمست كلذ

 ىأ « ىراوسلا نوردتبب د سنأ لوق اذدكو « املا ىأ « اهدنع ةالصاا ىرحتي و ةباس لوقب دارملا نأ اذه رمع
 . ىراخبلا تايثالث ثلاث اذهو « هريغو ىليصألا دنع تبث اك ميهاربإ نبا وه ( ىكملا انثدح ) هلق . الا نولصي
 (فحصملا دنع ىلا ) هلق . ميهاربا نب یکم نع هدنسم ىف هجرخأ هناف « ليئح نب دمحأ هخيش ىراخبلا هيف ىواس دقو

 نک هناكو ءقودتضاا ارو لصي » ظفلب لسم دنع عقوو « هب صاخ عضوم فحصل ناك هنأ ىلع لاد اذه
 « ةمركملا ةضورلا ىف ةطسوالا اهنأ انخعاشم ضمإ انل ققح ةروكذملا ةئاوطسالاو , هيف عضوي قودنص فحصملل
 اهيلع اونرطضاال سانلا اهفرع ول د لوقت تناك اهنأ ةشئاع نع ىورو : لاق « نيرجاهملا ةناوطسأب فرعت اهئأو

 راجنلا نبال ةنيدملا خيرات يف كلذ تدجو مث . امدنع ةالصلا رثكي ناكف ريبزلا نبا ىلإ اهتكرسأ امنو « مايسلاب
 اأ اي ) هلق . ةنيدملا رابخأ ىف نسحلا نب دم هلبق هركذو « اهدنع نوممتحي اوناكش برق نم نيرجاه لا نا » دازو

 دصقي ىأ « ىرحتي » و « ةللس ةينك ىه ( لسم

 وبلا باح رايك "تيأر دنل : لق سنأ نع سماع نب ورع نع نايف ان دح لاق ةصيبق اشو - ۴

 قلو ینا جارك قح : رس نعو رع نع ةهعش دازو . ب رغلا دنع ىراوتلا نورت يو
 [ 378 : ىف هفرط _ ۰۰۴ ثيدحلا ]

 ىرابلا حض # ١ ج۷۴ -م



 ورع الو « لبي هناف دسأ دلاو ال « ىراصنالا ىفوكلا وه سماع نب ورمعو « ىروثلا وه ( نايفس انئدح ) هل
 (برغملا دنع) هلي . « تكردأ دقل و ىوجاو .ىلمتسملا ةياور ىف ( تيأر دقل ) هلو ٠ ىلس هناف ىرصبلا سماع نبا

 نب زيرعلا دبع قيرط نم مو « نايفس نع ىدبم نبا قيرط نم ىليعامسإلا كلذب حرصو « برغملا ناذأ دنع ىأ
 ناذالا باتنك ىف فئصل] هلصو دق ؛ روكذملا صاع نبا وه ( ورمع نع ةبعش دازو ) هلق . هوحن سنأ نع بيبص

 « برغملا لبق نيتمكرلا نولصي » اضيأ هيف دازو « ىراصنالا ماع نب ورمع نع » لاقف ةبعش نع ردنغ قيرط نم

 ىلاعت هللا ءاش نإ هيف مهلا راشماةباحصلا رابك نم هيلع انفقو نم نيبعتو هثحابم ةيقب عم كانه هيلع مالكلا قأيسو

 ةعامج ريغ یف. یراوسلا نيب ةالصلا بيسإب - ۹٦
 ى 2 مَ د ْ ١

 قلب 'ىنلا لخد » لاق رع نبا نع عفان نع ةيربوُج انّتدح لاق ليعامإ نب ىءوم اشو - ه0:
 تلف را 7 لش سانلا لوا تنك جرخ ا لالبو ةحلط نب نا عو ديز ن ةماسأو تببلا

 « نيمدقملا ندومدلا نيب : لاق ؟ لص نأ : ًالالب

 اس ١ رض «عا 1 2 طم

 ار هلا لوسر نا رع نب هللا دبع نع مفان نغ ٌتللام انربخأ لاق فدموب نب هللا دبع اسم — 00

 نيح الالب ”تلأسف . امف ثكمو هيلع اهقلغأف « وحلا ةحلط نب ناهعو لالبو ديز نب ةماسأو ةبعكلا لحد 2 . ص 2 و م ی E ا

 ”تببلا ناكر . هءارو ةدمعأ ةثالثو هنيك نع ًادومعو هراسب نع ًادومت لح : لاف ؟ هل ”ىنلا عصام :جرخ

 هنيع_ نع نيدومع : لاقو كلام ىنثدح : ”ليعامجإ انا لاقو . لص مل « ةدمعأ ةت ىلع ذوب

 ةيزسل و « فوفصلا عطقي كلذ نآل ةعاجلا ريغب اهديق امن ( ةعاج ريغ ىف ىراوسلا نيب ةالصلا باب ) هل

 رمع نبا فيدح ىأ. ثيدحلا اذهب ىراخبلا جتحا : دنسملا حرش ىف ىمفارلا لاتو . بولطم ةعامجا ىف فوفصلا

 ىلا ىلصي نأ درفنللل ىلوألا نأ ىلإ راشأو « ةعاج ىف نكي مل اذإ نيتيراسلا نيب ةالصلاب سأب ال هنأ ىلع - لالب نع

 نيتي راسلا نيب فوقولاف ةعامجلا..ىف امأو  درفنملل ىأ - امهنيب فوقولا ىف ةهارك الف ةبولوالا هذه عمو « ةيراسلا
 نم كاملا هاور ا ئراوسلا نيب :ةالصلا نع صاخلا ىهناا دورول رظن هيفو . همالك ىبتنا . ةيراسلا ىلإ ةالصلاك

 نيب فصلا موق هرك : ىريطلا بحملا لاق . ىذمرتاا هنسحو « ةثالثلا ننسلا ىف وهو « حبس داذساب سنا ثيدح

 هلال وأ فصلا: عاطقن ال امإ هيف ةمكسملاو « قيضلا مدع دنع ةهارك_اا لحمو ‹ كلذ نع دراولا ىهنل ىراوسلا

 نينمؤملا نجلا ىلصم هنأ كلذ ةهارك ببس ىف ىور : ىطرقلا لاقو . ىهتنا . لاعنلا عضوم

 نم هيبأ مساو همس نأ قفتاو « ىعبضلا ءامسأ نيا وهو ريغصتلا ةغيصب مجلاب وه (ةيريوج انثدح ) هلق

 ثنكك) هلق . هنع كلام نع اضيأ ىورو « عفان نم روكذملا ةيريوج عم دقو . ءاسنلاو لاجرلا نيب ةكرتشملا مالعألا

 ىهو هلوأ ىف واو ةدايزب « تشكو ١ رك اسع ناو ىلليصآلا ةياور ىفو « ةميركو رذ ىنأ ةياور ىف اذك (سانلا لوأ

 . « سانلا لوأ هرثأ ىلع هللا دبع لخدو د جرخ مث هلوق دعب لاقف هجولا اذه نم لليعامسإلا هاووو « هبشأ

 ايات ىلا كلام ةياور ىفو « ةياورلا هذه ىف اذك « نيمدقتملا» ىييمشكلا ةياور ىف ( نيمدقملا نيدومعلا نیب )ەل

 نيتاورلا نيب سیلو « « هءارو E r هنيع نع ادومعو هراس نع ادومع لعج م



 ه۹ لا

 نوكب رعشي هلال لكشم « ةد_هعأ ةتس ىلع ذئموب تيبلا اكو ه كلام ةباور ىف هلوق نكل « ةفلاخم

 « « هني نع نيدومع » امف لاق ىتلا ليعاسا ةياورب ىراخبلا هبقع أذملو « نينثا ناك هراسي وأ هيم نعام

 ىلإ راشأ درفأ ثيحو <« خيب ىنلا نمز ىف تيبلا هيلع ناكام ىلا راشأ ىث ثيح هنأب نيتياورلا نيب عملا نکو

 لاقو . ىلوالا هنيه نع ريغت هنأب اراعشإ هيف نال ءذئموي تيبلا ناكو » هلوق كلذ ىلا دشربو كلذ دعب هيلا راص ام

 : لاقي نأ لمتحو « «نيدومعو » ةءاور هتنيب لمم وهف « نينثالاو دحاولا لمتحم سنج دومعلا ظفل : ىنامركلا

 ثيدحلا ىف « نيمدقملا » ظفل و « امهتمس ريغ ىلع ثلاثلاو تم ىلع نانثا لب دحاو تمس ىلع ةثالثلا ةدمعالا نكن مل

 نم اوذخماو باب د ىف تمدقت ىلا رمع نبا نع دهاجم ةياور اضيأ هديؤيو : تلق . لعأ هللاو . هب رعشم قباسلا

 راسيلا ىلع نادومع كانه ناك هنأ ىف حرص وهو « لخادلا راسي ىلع نيتللا نيتي راسلا نيب د امف ناف « ىلصم مدارا ماقم

 لاق نم لوق حصيف نيدومعلا تمس ريغ ىلع وأ ديعب هنكل نيهلا نع رخآدومع مث ناك هنأ لمتحيف « امهنيب لص هنو

 نوكي نأ وهو رخآ الاتحا ىنامركلا زوجو . « هنيمب نع ادوهع لعج » لات نم لوقو « نيدومع هنیم نع لعج د

 ىنذلا ريتعي مل هراسي نع ادومعو هنيم نع ادوع لعج لاق نف « طسوألا بنج ىلإ لصف ةفطصم ةدمعأ ةثالث كانه

 ىف لقتنا : لاق نم لوق هنم دعبأو « لاتحالا اذه. اتوبسم هتدجو مث . هريتعا نيدومع لاق نمو هبنج ىلا یلص

 « سيوأ ینا نبا ىأ ( ليعامسا لاتو EE لأ هللاو . هتلقل كلذب ةالصلا لطبن الو « ناكم ىلإ ناكم نم نيتمكرلا

 ىطقزادلا ركذ دقو . هلصو حضوف ءانل لاق » ةعيرك ةياور ىفو « ةدرجم « لاق » ىليصالاو رذ ىنأ ةياور ىف اذك

 «هراسي نع ادومعو هنيمب نع ادومع د هلوق ىف فسوي نب هللا دبع روما قفارف « هيف كلام ىلع فالتخالا .

 اذكو ةفاذح وبأو نسحلا نب دعو بعصم وبأو ىنعقلاو مساقلا نبا « هنيم نع نيدومع , هلوق ىف ليعامما قفاوو

 ندومع لعج د ملسم هنع هاور (ف ىروباسيبلا ىح نب ىحي لاقو « امهنء نیتیاورلا ىدحا ىف ىدبم نباو ىعفاشلا

 « اهنع نيت اررلا ىدحا ىف رمع نب رشب و ىعفاشلا لاق كلذكو « ليعاممأ ةباور سكع « هنيمب نع ادومعو هراسي نع

 مزج دقو « ثيدحلا جرخم داحتال ديعب وهو « ةعقاولا ددعت لاتحاب نيتياورلا نيتاه نيب نيرخأتملا ضعب عمجو

 نع ندومع لعج د كلام نع رمع نب نابع لاق عبار فالتخا هيفو  هقفأو نمو ليعامما ةياور حيج رتب قبببلا .

 دنع فةوف نادرفنم نانثاو ناعمتجم نانئا ةدمعأ ةعبرأ كانه نوكي نأب هببجوت نك« و «هراسو نع نيدومعو هنيمب

 لاق دقو ءهءارو ةدمعأ ةثالثو » هلوق دعب « ةدمعأ ةتس ىلع ذمو تيبلا ناكو » هلوق هيلع ركعي نكل « نيعمتجلا

 كلذ ىلع رمع نب ناثع عباتي مل « ىنطق رادلا

 ةبنع "نب ىموم ان دح لاف ةرعم وبأ انج دح لاق ريا نب مارب هي - ه.50* باپ - ۷

 قس یف هر لق بابا لجو« لغد نج هجو لف ردت بكا لذ اذإ ناك للا دع نأ جان نع

 ءاش تيبلا ىحاوت یا ىف یلص نإ 0 اندحأ ىلع سيلو : لاق . هيف 0 هلي "ىبلا

 هيف سيل هلال هنع هلصف هنأكو « هلبق ىذلا بابلا نم لصفلاك وهو « ةجرت الب رثكالل اذك (باب ) هلق

 ظفل طقسو . ةفاملا نم رادجلا نيب و هنيب ناك ام رادقم نايب هيف نكل ؛ ىراوسلا نيب تعقو ةالصلا نوكب حرصت
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 نأ لالب 4 هريخأ ىذلا ناكملا ىخوتب یلص عيرذأ ةثالث نم امر هجو لبق. ىذلا رادجلا نيبو هئيب نوكي



 هم
 ةالصلا باتيك ۔ ۸

 ایما و ناک رخ هنأ ىلع بصنلاب عقو اذك ( ابيرق رادجلا نيبو هنيب نوكي ىح ) هلق . ليصألا ةباور نم « باب »

 (ىخوتي ) هلۆق ثنۇبو ركذي عارنلاو ثينأأتلاب ةثالث هريغلو « رذ یال اذك( عرذأ ثالث نم ) هلو . فوذحم
 « ىضاملا ظفلب ىلص نأ هريغل و ىنيمشكلاا اذك ( ىلصي نأ ) هلو . رمع نبا ىأ ( لاق ) هلق . دصقي ىأ ةمجعملا

 ىلوأ كلذ ةقفاوم لب « ملل ىنلا هيف ىلص ىذلا ناكملا ةقفاوم تيبلا ىف ةالصلا ةحص ىف طرتشي ال هنأ رمع نبا دارمو

 هريغب ضرغلا لصح ناك نإ و

 ٍلْخرلاو رجشلاو ريمبلاو ةلحارا ىلإ ةالصلا بيسسإب - ۸
 2 ىبلا نع رع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع رمت ان دح دق ركب ىبأ نب دم شرم 8¥

 هلّدعيف لحرا اذه ذاب ناک: لاق ؟ باكرا ربع اذإ تيأرفأ : تلق . الإ ىّلصُيف هتلحار رف مي ناكه نأ

 لقب هنع لا طر ربع نبا ناكو - هرو لاق وأ - هترخأ ىلإ یاصیف
 لاقو « ابيل لحرلا عضوي نآل حلصت ىلا ةقانلا ةلحارلا : ىرهوجلا لاق ( ريعبلاو ةلحارلا ىلا ةالصلا باب ) هلق

 . ةسماخلا ف لخد امل لاقي ريمبلاو « ةغلابملل ايف ءاملاو . ىثنأ وأ ناك ازكذ بيجنلا بوكرملا ةل>ارلا : ىرهزالا

 عماجلا ىنعملاب ةلحارلاب ريعبلا قحلأ هنأكف « لحرلاو ةلحارلا بابلا ثيدح ىف روكذملا ( لحرلاو رجشلاو ) هلو
 نع رمع نب هللا ديبع نع رمآلا دلاخ وبأ هاور دقف , هقرط ضعب ىف درو ام ىلا راشأ نوكي نأ لمتعو « امهنيب

 لوألا نم ارصتخم ناك نإو « دوصقملا لصح رخآ اي دح اذه ناك ناف . ىهتنا « هريعب ىلا ىلصي ناك » ظفلب عفان

 . قازرلا دبع هجرخأ ام ىناثلا لامتحالا ديؤيو . لوألا لاتحالا هجما_هريعب لحر ةرخؤم ىلا ىلصي دارملا نوكي نأك -

 « ةيولوآلا قيوطب لحرلاب رجشلا قحلأو . دعب هركذأسو « لحر هيلعو الإ ريعب ىلا ىلصي نأ هركي ناكر مع نا نأ
 هللا لوسر الإ « مان الإ ناسنإ انيف امو ردب موي انتيأر دقل , لاق ىلع ثيدح ىلا كلذ, راشأ نوكي نأ لمتحيو

 ىأ ءارلا دیدشتب ( ضرعي ) هلو . نسح دانساب یاسنلا هاور « حبصأ یتح وعدي ةرجش ىلا ىلصي ناك هناف رل

 ' قيرط نم ليعابسالا نيب نكل « ربع نبا لوئسملاو عفان مالك هنأ هرهاظ ( تيأرفأ تلق ) هلق . اضرع ايلعج

 ىنلا وه ذخأي لعاف نال لسرم وه اذه ىلعف « عفان لوئسملاو هللا ديبع مالك هنأ رمع نب هللا ديبع نع ديح نب ةديبع
 ريسلا ىف ريعبلا بهو « جام اذإ لحفلا به لاقي « لبإلا تجاه ىأ ( باكرلا تبه ) هلق . عفان ةكردي مو ل
 لصملا ىلع تشوش تجاه اذإ لبإلا نأ ىنعملاو « اهظفل نم اهل داو الو الع راسي ىتلا لبإلا باكرلاو . طشن اذإ

 « لادلا رسكو نيعلا نوكسو هلوأ حتفب ( هلدعيف ) هلوقو . ةرتس هلعجيف لحرلا ىلا امنع لدعيف « اهرارقتسا مدعل

  هلوأ مضب (هترخؤمو) « دملا زوج و دم الب تاحتفب ( هترخأ ىلإ ) هلوقو . ديدشتلا زوحيو . هبجو ءاقلت هميقي ىأ

 ىكم نبا كلذ سكعو « حتفلا ةبيتق نبا ركنأو « حتفلا زوجو اهرسكب ديبع وبأ مزج ءاخلا امأو « ةنكاس ةزمه مث

 حتفب مېضعب ةاورو . طقف حتفلاب لاقيف اهريغ ىف امأو « ةصاع نيعلا ىن الإ رسكلاب رخؤمو مدقم لاقيال : لاقف

 اذه ىف : ىطرقلا لاق . بكارلا هيلا دنتسي ىذلا لحرلا رخآ ىف ىذلا دوعلا اب دارملاو . ءاخلا ديدشتو ةزمهلا

 نطاعملا نل لبإلا نطاعم ىف ةالصلا نع ىبنلا هضراعي الو « ناويحلا نم رقتسي امب رتستلا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا

 اب نيتتسنم اهني نولختي اوناك مهنأل امإو اتن ةدشل امإ اهدنع ذئنمح ةالصلا ةماركو <« ءاملا دنع اهتماقا عضا وم



 ۵۸۱ ٠۰۹ - ۰۰۷ ثيدملا

 kk e ل ا

 ىف هنم عقوام لمحيف ‹ كلذ مدقت دقو « نيطايشلا نم تقلخ لبإلا نوک كلذ نع ىبنا ةلع : هريغ لاو . یہنا

 لعو . اقيض ناك تيبلا نوكل ةأرملا هيلع ىذلا ريرسلا ىلا هتالص هريظفو . ةرورضلا ةلاح ىلع الا ةالصلا نم رفسلا

 نبا نع قازرلا دبع ىورو . رايتخالا لاح ىف ىأ « ةباد الو ةأرماب رتتسي ال : ىطيوبلا ف ىفاشلا لوقف اذه
 ىف اهثأ كلذ ىف ةمكملا نأكو « لحر هيلعو الإ ريعب ىلإ لصي نأ هرکی ناک ربع نبأ نأ رانيد نب هللا دبع نع ةنييع

 اهديرجن لاح نم نوكسلا ىلإ برقأ الع لحرلا دش لاح
 عادذ ليقف . كلذ لعفب اهريدقت ىف اوفلتخاو ‹ ةرتسلا لقأ رادقم ىف لحرلا ةرخؤم ءابقفلا ريتعا ( ةلكت )

 عارذ ردق تناك رم نبا لحر ةرخؤم نأ عفان نع قازرلا دبع فنصم ىف نكل « ربشأ وهو عارذ اث ليقو

 رب سلا ىلإ ةالصلا سا - 54

 : تلات ةشئاع نع دوسألا نع ميهارب | نع روصنم نع رج ان دح لاق يَ لأ "نب ناع اشو - ۸

 رك اف ىلصيف رب رسلا طسوتيف إب وبلا +یجیف رب رکا ىلع جلع ییز دقل ؟ راملاو بلكلاب انومنأ أ

 ريرسلا طسوتم وهو مقلب ىنلا ةالص ىف ةشئاع نع دوسلا ثيدح هيف دروأ ( ريرسلا ىلإ ةالصلا باب ) هلق

 ةباور نأ ىلا راشأ مث . ريرسلا ىلإ ال ريرسلا ىلع ةالصلا ىلع لاد هنأب ليعامسالا هضرتعاو . هيلع ةمجطضم ىه ىذلا

 هل ىخبني ناكف « ىتأيس اك « ةلبقلا نيبو هنيب ريرسلاو لصي ناك » هظفل نال « دارملا ىلع ةلاد ةشئاع نع قورسم

 ىلا » ةمجرتلا ىف هلوق ىعف « بوانتت رجلا فورح نأب ضارتعالا لصأ نع ىنامركلا باجأو . بابلا اذه ىف اهركذ

 نأ اهنع قورسم ةءاور نم ناب دقو « هنم لفسأ وأ هقوف ناك اذإ ام لمشي « ريرسلا طسوتيف ه اهلوق ناف « روكذملا

 لاقو . همادق نم هل ربظأ ىأ ةلمبملا ءاحلاو نونلا حتفب « هحنسأ نأ ه اهلوقو ةانثلا مضي « ىنتيأر ه اهلوقو . ىلاعت

 ىأ امندبب ىلصي وهو هلبقتست نأ ىشخت تناك اهنأ دیرت « ىل ضرع اذا ”ىثلا ىل حنس كلوف نم وه : ىناطخلا

 قفري وأ ةيفخم جرخأ ىأ « ماللا ديدشتو ةلمهملا نيسلا حتفب « لسنأ  اهلوقو . ةبصتنم

 هيد ان سوت ا ر کا
 هلت اقف تاق نأ الإ ىنأ نإ : لاقو « ةبمكلا ىفو ءدجْشتلا ىف رع "نبا درو

 رملاص ىلأ نع لاله نب ديم نع سنوي انت دح لاق ثراولا دبع انت دح لاق رمعم وبأ اشو - ۹

 انَمدح لاق ةريغألا ”نب “املس انت دح لاق سايإ ىلأ "نب ”مدآ اشر و . 2 عقال وبلا لاق : لاق دیس اأ "نأ

 ءىش ىلإ ىلصُي سمج موي ىف ئردشلا ديم ابأ تيأر : لاق ”نآمسلا حلاص وبأ انئَدح لاق ٌئودَدلا لاله نب ديم



 ةالصلا باتك -4 ةمك

 ملف ٌبباشلا للغنف «وردص ىف ديم وبأ مف دف هيدي نيب زاتحي نأ طيعم ىلأ ىنب نم باش دارا « سانلا نم ةراسي

 ىلع لغد .٤ دعس یا نم انف « ىلوألا نم دشأ دیم وأ مف لف ٌراتحَيل داف .٠ هيدي نسب اإ اسم دج

 ةكليخأ نالو كلل ام : لاقف « ناور ىلع هنا ديعَس وبأ لخدو « ديس ىبأ نم قام هيلإ اكشف ناور

 نيب زاتمي نأ دحأ دارأف سانلا نم كسي ىش ىلإ ؟ دحأ یلص اذإ » لوقي لري وبلا تهت : لاق ؟ دیم اب اي

 "ناطيش وه ااف هلتايلف ىبأ 'ناف . هنف ديف هيدي
 [ ۴۲۷٤ : ىف هفرط  هءو ثيدحلا ]

 در ىأ ( دهشتلا ىف مع نبا درو ) وق . هريغ مآ ایمدآ ناك ءاوس ىأ ( هيدي نيب سم نم ىلصملا دري باب ) ھوق
 نب ورمع وه روكذملا راملا نأ امهدنعو « قازرلا دبعو ةيش ىبأ نبا هلصو رثالا اذهو . دهشتلا لاح ىف هيد نيب راما

 ةياورو : تلق . ىنعملاب هبشأ وهو « ةعكرلا فو » تاياورلا ضعب ىف عقو : لوقرق نبا لاق ( ةبعكلا ىفو) هلق . رانيد
 رثثألا لصو دقو . ةمحازملا لح اهنوكل رورملا اف رفتغي هنأ ليختي الثل ركذلاب ةبعكلا صيصختو « ةبجتم رزهمجلا

 رع نبا تيأر » لاق ناسيكن ب حلاص قيرط نم هل ةالصلا باتك ىف ىراخبلا خيش معن وبأ هيف ةبعكلا ركذب روكذملا

 ىأ( هلئاقي نأ الإ ) داما ىأ ( بأ نإ ) هلق . هدر, ىأ : لاق « هردابي هيدي نی رمي ادحأ عدي الف ةبعكلا ىف ىلصي

 ةبطاخلا ةخبصب « هلتاقت نأ الإ ١ ىبيمشكللو . ةغلابملا ليبس ىلع وهو ىضاملا لعفلا ةغيصب ثك الل اذك ( هلتاق ) لصملا

 لاق رمع نبا نع هظفل و قازرلا دبع اهلصو دقو « ًاضيأ رمع نبا مالك نم ةريخألا ةلججلا هذهو . ىلا ةغيصب (هلئاقف )

 هلق . ىييمشكلا قايسل قفاوم اذهو « هلتاقف هلتاقت نأ الإ ىبأ ناف ؛ ىلصن تنأو كيدي نيب رمب ادحأ عدتال :

 ةروكذملا ةصقلا نأ هداريإ نم نيبتو « ةريغملا نب ناملس ةياورب هتياور ىراخبلا نرق دقو « ديبع نبا وه(سنوي )

 ربظ اممإو ء سنوي ظفل ال ًاضيأ ناملس ظفل وه انه هقاس ىذلا ننملا ظفلو ؛ سنوي ةباور ىف ال نابلس ةباور ىف

 سنوب ةءاور نم انه هقاس ىذلا روك ذملا دائسالاب قلخلا هلی بات ىف ثيدحلا قاس ثيح فنصملا نم كلذ انل

 رك ذو . ةرتس ىلا ىلصب ىلصملا ناك اذإ امب عفدلا ديبقت هبف سيلو < انه هقاس ىذلا ظفلا رياغم نتملا ظفل و « هنيعب

 نال « ديقملا ىلع لوم اذه ىف قلطملاو : تلق . دييقتلا مدع ىلع ديمح نع سنوي عب ات نايح نب ميلس نأ ليعامسالا

 ةقرفتلا رمعم نع قازرلا ديع ىور دقو  ةاشملا عراشم ىف لص نإ ايس الر ابكرتب رصقم ةرتس ريغ ىلا لصي ىذلا

 اهنم دعابتو تناك وأ ةربمم ريغ ىلا ىلص ولو : اهلصال اعبت ةضورلا ىفو . ةرثس ريغ ىلإو ةرتس ىلإ ىلصي نم نيب

 دوعسم وبأ ركذ : هيبت . هكرت ىلوالا نكل و هدب نيب ذئنيح رورملا مرحي الو هريصقتل عفدلا هل سيل هنأ حصالاف

 ( طيعم ىبأ یب نم باش دارأف ) هلق . ثيدحلا اذه الإ الوصوم اًئيش ةريغملا نب ناملسل جرخ مل ىراخبلا نأ هريغو

 نع ىلعألا صاع ن هللا دبع نع ةجرخأ طيعم ىبأ نب ةبقع نب ديلولا هنأ معن یال ةالصلا باتك ىف عقو
 نب ديز

 كلذ ىلا راملا رطشي نأ الإ مبالا « راملا در هل عرشي هنأو ء هندي ني رورملا يرحم ىضتقي ثيداحألا رعاظو . رظن اذه ىف )١(

 افرع هنع دمب اذإ هنأل « إلا نم لس ةرتس هيدي نيب قلي مل اذإ ىلصملا ىدب نيب امع راما دعب ىمو « هيدي نيب ام الا مستم دوجو مدما
 همو ص رظاو .٠ ةرتسلا ءارو نم رع ىذلاك هيدي نی ارام ىمسي ال
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 ىبأف « هعفدف « هيدي نيب م نأ دارأف طيعم ىبأ نب ةبقع نب ديلولا لبقأف دجسملا ىف ىلصي منا ديعس وبأ اغيب د لاق لسأ

 « رظن اذه ديلولا هنأب حيحصلا ىف عقو ىذلا ريسفت ىفو . ةصقلا هذه نم هدروأ ام رخآ اذه « هعفدف هدب نيب رع نأ الإ

 ةنيدملا ىلع اريمأ ناك امإ ناورمو . ها « ةنيدملا ىلع ذئموب ناورمو ه ليعامسإلا داز . ناورم ىلع لخد هنأ هيف نال
 , ةواعم ةفالخ ىف تام ىتح اهنكسف ةريزجلا ىلا لو ناثع لق امل هلال ةئيدملاب ذئنيح ديلولا نكي ملو ؛ ةيواعم ةفالخ ىف

 نيسنخلا رشع ىف ناك لب اباش ذئموي ديلولا نكي ملف ًاضيأو . هفلاخ نمو ىلع نيب تناك ىلا بورحلا نم ايش رضحن لو

 لسأ نب ديز نع سيق نب دواد نع بابلا ثيدح قازرلا دبع یورو . هجتيف ةبقع نب ديلولل نبا لبقاف : هيف ناك هلعلف

 لاقو لس نب ديز نع رمعم نعو . ًاضيأ همسي ملو «باش ءاج ذإ » هيف لاقف هيبأ نع ديعس یبا نب نمحرلا دبع نع
 یب نم هيدي نيب لجز س » هيف لاقف ديعس ىنأ نع هيف ءالعلا نأ قيرط نمو . «ناورمل ةبارق وذ بهذف ه هيف
 نب دواد » ىموم نب نابلس قيرط نم قازراا دع هامسو «ناورمل نبا رف و رخآ هجو نم یاسنللو . « ناورم

 « ثيدحلا ركذف « ةنيدملاب ريمأ دموي نأ ومو ديعس ىنأ ىدب نيب رمي نأ ناوم نب دواد دارأ » هظفل و « ناورم

 نم هنأ هيف نال رظن هيفو « ناورم نب دواد هنأب حيحصلا ىف ىذلا مهلا ةيمسآ ىف هعبت نمو ىزوجلا نبا مزج كلذبو

 « ةيمأ نب وربع ىنأ نب طيعم وبأ هنآل « ناورم دلاو مع نبا طيعم وبأ لب « هينب نم ناررم شيل و طيعم ىنأ یب
 ینا دلو نم کلا مأ الو ناورم مآ الو دواد مأ تولو « ةيمأ نب صاعلا ىنأ نب محلا وه ناوم دلاوو

 اخأ ناك نافع نب ناثع همال هدج نوكل وأ ةعاضرلا ةبج نم طيعم ىنأ ىلا بسن دواد نوكي نأ لمتحيف ٠ طيعم

 ”ديعس ىبأل تددمت ةعقاولا نوكت نأ برقالاو ‹ دعب هيفو ازاج هيلا دواد بسنف همال طيعم ىنأ نب ةبقع نب ديلولل

 ثراحلا نب نمحرلا دبع دارأف ١ ةصقلا هذه ىف ديعس ىبأ نع رخآ هجو نم ةبيش ىبأ نبا فنصم ىفف « دحاو ريغ عم
 دحب لف ) هلق ٠ لعأ هللاو . ةبسن طيعم ىبأ نم هل ام ىوزخم نمحرلا دبعو « ثيدحلا « هيدي نيب رع نأ ماشه نبا
 نبالو كلام لاقف) هلق . متثلاب هضرع نم باصأ ىأ «ديعس نأ نم لانف » هلوقو ارى ىأ ةمجعملا نيغلاب (اغاسم

 لدتساو « ارفاك لتق ةبةء هابأ نآل « ديلولا ريغ راملا نأ ديؤي اذهو «ناعإلا رابتعاب ةوخآلا قلطأ ؟ ( كيخأ
 هيف ةعفرأا نبالو . نيمرحلا مامإل افالخ « هريغ كلسم كانه نكي ل ولو عفدلا ةيعورشم ىلع ةصقلا هذ-م ىعفارلا

 : ىطرقلا لاق هر ىف عفديلف و ململ و < ( هعفدياف ) هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ هدعب ىذلا ثردحلا ىف هيلا ريشفس ثحب

 هنأ ىلع اوعمجأو : لاق . لوألا نم دشأ ىلاثلا هعفد ىف ديزب ىأ ( هلتاقيلف ) هلوقو . حنملا فيطاو ةراشالاب ىأ
 ةعامج قلطأو . ها امف عوشخلاو اهم لاعتشالاو ةالصلا ىلع لابقإلا ةدعاقل كلذ ةفلاخن « حالسلاب هلتاقي نأ همزايال
 برغأو . ةعفادملا ةلتاةملاب دارملا : لاقو « سبقلا » ىف كلذ ىب رعلا نبا دعبتساو « ةقيقح هلتاقي نأ هل نأ ةيعفاشلا نم

 « لطبم وهو ةالصلا ىف ملكدلا مزلتسي هنأب بقت و . فينعتلا وأ نعللا ةلتاقملاب دارملا نوكي نأ لمتح : لاقف ىجابلا
 ىردأ وهو « هفل اذ ىناحصلا لمف نكل « ابطاخمال ابعاد هنعلي هنأ دارأ نوكي نأ نكميو . ريسيلا لعفلا فالخ
 لقنو . ديلاب عفدلا ىف حرص وهو « هءفديو هردص ىف هدي لعجيلف ىنأ ناف » ظفلب ليعامسالا هاور دقو . دارملاب

 عرشت ام] ةلتاقملا نأ ىضتقي ربع نبا نع مدقت امو « لوألا عفدلا نم دشأ عفد ةلتاماب دارملا نأ ىمفاشلا نع قيببلا

 ولف . هلتق ىلإ ىدأ ولو « دشأبف ىلأ ناف « هوجولا لوسأب هدرب : اولاقف انباصأ حرص هوحنب و « هعفد ىف تنيعت اذإ

 الخ دنع نأ هريغو ضايع لقنو . اهيف نامضال ةحابملا ةلتاقملاو « هتلتاقم هل حابأ عراشلا نال هيلع “ىش الف لتق
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 الو « هعفديل هناكم نم ىثملا هل زوحيال هنأ ىلع قافتالا هريغو لاطب نبا لقنو . ةلاحلا هذه ىف ةيدلا بوجو ىف

 ىخبني الف هعفدي ملو ىم اذإ هنأ ىلا روهمجا بهذو . رورملا نم ةالصلا ىف دشأ كلذ نال « هتعفادم ىف ريثكلا لمعلا

 اذإ ام ىلع هلمح نكم و « كلذ هل نأ هريغو دوعسم نبا نع ةبيش ىنأ نبأ ىورو « روردلل ةداعإ هيف نآل هدرب نأ هل

 اذه بوجوب لاق ءابقفلا نم ادحأ لعأ ال : ىوونلا لاقو . دراا ىف لصملا رصقي ثيح ال « ىدامتو عذتماف هدر

 هيف مهمالك حجار مل خيشلا نأكف « رهاظلا لهأ هب وجوب حرص دقو . ىهتتا بودنم هنأب انبامصأ حرص لب « عفدلا

 قالطاو . ىلصملا لع شيوشتلا الا ىبأ هنآل , ناطيشلا لمف هلمف ىأ ( ناطيش وه اماف ) هلق . مهفالخ دنعي مل وأ

 نبا لاقو . ( نجلاو سنإلا نيطايش إل ىلاعت هلوق نآرقلا ىف ءاج دقو « عئاش غئاس سنإلا نم دراملا ىلع ناطيشلا

 « ءامسألا نود ىناعلل كحلا نأو « نيدلا ىف نتفي نم ىلع ناطيشلا ظفل قالطا زاوج ثيدحلا اذه ىف : لاطب

 ىج لا ىلع ةقيقح قلطي «ناطيشلا » ظفل نأ ىلع ىنبم وهو . ىهتلا . هرورم درجمب اناطيش راملا ريصي نأ ةلاحتسال

 ةياور ىف عقو دقو . ناطيشلا كلذ ىلع هل لماحلا اماف : ىنعملا نوكي نأ لمتحمو . ثحب هيفو « ىسنالا ىلع ازاجمو

 ةرمج يأ نبا طبنتساو . « نيرقلا هعم ناف » ظفلب ربع نبا ثيدح نم لسم هوحتو « ناطيشلا همم ناف » لبعامسالل

 ناطيشلا ةلتاقم نآل : لاق « لانقلا ةقيقحال ةفيطللا ةعفادملا « هلت اقيلف هلوقب دارملا نأ « ناطيش وه ااف  هلوق نم

 ةقيقح هلتاق ولف ‹ ةرورضلل ةالصلا ىف ريسيلا لعفلا زاج اماو ‹ اهوحتو ةيمسنلاب هنع رتستلاو ةذاعتسالاب ىه اإ

 مثإلا عفدل وأ « رورملا نم ىلصملا ةالص ىف عقب للخل ةلتاقملا لهو : لاق . راملا نم هتالص ىلع دشأ ناكل ةلتاقملا

 هلاغتشا نم هل ىلوأ هتالص ىلع ىلصملا لابقإ نأل ربظأ لوألا لب : هريغ لاقو . ىنا . ىناثلا رهاظلا ؟ راملا نع

 « هتالص فصل عطقي ىلصملا ىدب نيب رورملا نأ » دوعسم نبا نع ةبيش ىبأ نبا ىور دقو . هريغ نع مثإلا عفدب

 «سانلا نم هرئسي ءىث ىلإ الإ ىلصام هيدي نيب رورملاب هتالص نم صقنيام لصملا معي ول د ربع نع يعن وبأ یورو
 أظفل نيفوقوم اناك نإو امهو , راملاب صتخ الو ‹ ىلصملا ةالصب قلعتي للل عفدلا نأ امهاضتقم نارثآلا ناذبف

 ىأرلاب لاقيال امهلثم نال « عفرلا كح امبكمل

 لما يدب تی النا يسب - ١
 رنب رسب نع هلا ديبع نب رع ىلوم رضا ىبأ نع تام انربخأ لاق سوی "نب هللا دبع او - ه٠
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 لاقف « ىلصلل يدي نيب راما ىف هرب هللا لوسر ني عت اذام لاس مج ىلأ ىلإ ةلسرأ دلاخ نب ديز نأ ديس

 نم هل ًاريخ يبرأ فقي نأ ناكل هيلع اذام ىّلصلا ىدي نب والا "سي ول د الكي هللا لوسر لاق : ميج وبأ

 ةنس وأ ًارهش وأ آموي نيب رأ لاقأ ىردأ ال : رضثلا وبأ لاق . هيدي نيب رم نأ

  ىناحصلا ینہج ل ا ىأ ۔ دلاخ نب ديز نأ ديعس نب رسب ثيدح هيف دروأ ( ىلصملا ىدي نيب راملا مثإ باب ) هلق

 « رضحلا ىف مميتلا باب » ىف هثيدح مدقت ىلا ىباحصلا ىراصنالا ةمصلا نب ثراحلا نبا ىأ ميج ىبأ ىلا هلسرأ

 « ميج وبأ وه هيلا لسرملا نأو « ديز وه لسرملا نأ هيف هيلع فلتخ مل أطوملا ىف ثيدحلا اذه كلام ىور اذكه

 نع » لاقف رضنلا بأ نع ةنيبع نبا (بفلاخو « امهريغو هجام ناو ملسم دنع رضنلا نأ نع ىروثلا نايفس هعباتو
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 نبا هاور اذكه : ربلا دبع نبا لاق . ثيدحلا اذه ركذف « هلأسأ دلاخ نب ديز ىلا ميهج وبأ ىنلسرأ : لاق ديعس نب رسب

 : لاقف نيعم نب يح هنع لس : ةمثيخ ىبأ نبا لاق مث . ةنييع نبا نع هيبأ نع ةمثيخ ىنأ نبا هجرخأ « ابولقم ةئيبع
 ةئيبع نبا أطخ سيل : لاقق ناطقلا نبا كلذ بقعتو . كلام لاق اك « ميج ىبأ ىلإ ديز ىنلسرأ » وه امنإ « أطخ وه

 دنع ام اههنم دحاو لك تبثتسی مہج ىبأ ىلإ ديز هثعبو « ديز ىلإ ارسب ثعب ميج وبأ نوكي نأ لاتحال « نیعتم, هيف
 سفن ىف هؤطخ نيعتي مل اذك ىف نالف أطخأ اولاق اذاف « نظلا ةبلغ ىلع ىنبم ثيداحالل مالا ليلعت : تلق . رخألا

 حجرأ وه نم هيف ةقثلا فلاخي ام وهو ؛ذاشلا ءافتنا اوطرّتشا امل كلذ الواو . دمتميف ؛لاتحالا حجار وه لب « رمألا

 «اههب عقب لغشلا رثك أ نوكل نيديلاب ربعو « هنم برقلاب ةمامأ ىأ ( ىلصملا ىدي نيب ) هلو . حيحصلا دح ىف هنم
 نيبو هنبب لقو , عرذأ ةثالث ردق نيبو هنيب ليقو « هدوجس رادقم نيبو هنيب سم اذإ : ليقف كلذ ديدحت ىف فلتخاو

 دنع تاياورلا نم ءىش ىف ةدايزلا هذه تسيل و « مثإلا نم » ىنهيمشكلا داز ( هيلع اذام ) لوق . رجح ةيمر ردق

 ةتسلا قاب هاور اذكو « هنم “ىش ىف كلام ىلع فلتخم مل : ربلا دبع نبا لاقو . امن ودب أطوملا ف ثيدحلاو « هريغ

 ىنعي » ةبيش ىلأ نا فنصم ىف نكل . اقلطم تاياورلا نم ”ىش ىف امرأ لو « اهنودب تاجرختملاو ديناسملا باحصأو

 الو معا لهأ نم نكي مل هنال الصأ ىبيمشكلا !منظف ةيشاح ىراخبلا لصأ ىف تركذ نوكت نأ لمتحيف « مثالا نم

 بحاص ىلعو هيلع كلذ بيعف « قلطأو ىراخبلل ماكحألا ىف ىربطلا بحلا اهازع دقو . ةيوار ناك لب ظافحلا نم

 مثالا ظفل : لاقف ربخلا ىف اهتيثأ نم ىلع طيسولا لكشم ىف حالصلا نبا ركن أو « نيحيحصلا ىف امنأ هماه.] ىف ةدمعلا

 رداقلا دبعل نيمبرالا ىف اهائيور ةياور و : لاق اهنود بذهملا حرش ىف ىوونلا هركذ املو . احرص ثيدحلا ىف سيل

 , نم هقحلي ىنل | مثلا رادقم ملع ول راملا نأ ىنعي ( نيعبرأ فقي نأ ناكل ) هلق . « مثإلا نم هيلع اذام د ىورحلا

 «ول» باوج : ىقامركلا لاقو . مثإلا كلذ هقحلي ال ىتح ةروكذملا ةدملا فقي نأ راتخال ىلصملا ىدي نيب هرورم

 « ًانيعتم هلاق ام سيل و . هل اريخ ناكل نيعب رأ فقو ولو نيعب رأ فقول هيلع ام معي ول : ريدةتلا لب « روكذملا وه سيل
 ىدبأ مث , هيف ىوارلا كش نكلو « دودعملا نيع هنأ قارسلا رهاظ : تلق . امظعنو مالل (خفت دودعملا مهبأو : لاق

 تب رض ريثكدلا ديرأ املف « دادعالا عيمج لصأ ةعبراأألا نوكامهادحإ : نيتككح ركذلاب نيعب رالا صيصختا ىنامركلا

 ريغ لمتحيو . دشالا غولب اذكو « ةقلعلاو ةغضملاو ةفطنلاكنيعبرأب ناسنالا راوطأ لاك نوك امهتيناث . ةرشع ىف

 « اهاطخ ىتلا ةوطخلا نم هل اريخ ماع ةثام فقي نأ ناكل » ةريره ىبأ ثيدح نم نابح نباو هجام نبا فو ٠ ها كلذ
 دسقتلا نأ ىلإ ىواحطلا حنجو . نيعم ددع صوصخل ال سالا ميظعت ىف ةغلابملل نيعبرالا قالطإ نأب رعشي اذهو

 زيعب رآلا نم شكأ ةئاملا ذإ اعم اعقب مل امهنال « راملا ىلع سالا ميظعت ىف ةدايز نيعب رالاب دييقتلا دعب عقو ةئاملاب

 ذإ نيعب رالا نيمو . رخأتي نأ بسانملا لب نيعب رالا ىلع ةئاملا ركذ مدقتي نأ بساني الف فيوخسو رجز ماقم ماقملاو
 اهركذ ىتلا ةئيبع نبا قيرطنم رازيلا دسم ىف عقو دقو « ىلوالا باب نف اهود امأو « ىعدملا تبث ةنسلا وه ناك

 ناطقلا نبا لعج دقو . ةنييع نا نع ىضلا ةدبع نب دمحأ نع هجرخأ « افيرخ نيعبرأ فقي نأ ناكل » ناطقلا نبا

 روصنم نب ديعسو ةيش يأ ناو دحأ هاور نكل « ددعتلا ىلع الاد هريغ قيرط ىف كشلاو ةنيبع نأ قيرط ىف مزجلا
 كشلاو مزجلا نوكينأ دعبيف « ةعاس وأ ه هيف دازو ًاضيأ كشثلا ىلع رضنلا لأ نع ةنييع نبا نع ظافحلا نم مريغو
 اذك ( هل اريخ) هلق . هيفام هيفو « مزج لاحلا ىف ركذت هلعل : لاقي نأ الإ « ةدحاو ةلاح ىف دحاو وار نم اعم اعقو

 ىرابلا حف # ١ جاله م



 هلك
 مالصلا . باتك ۸

 مسا اهن أ ىلع ىبرعلا نبا اهب رعأو « ىذم ثلا ةياور ىهو عفرلاب «ريخ د مهضعبل و « ناك ريخ هنأ ىلع بصتلاب انقياؤر.ىف

 . اهربخ ةلمجاو ناشلا ريمض ابمسأ :لاقي نأ لمتحو . ةفوصوم ابن وكل ةركنلاب ءادتبالا غيوست ىلا راشأو « ناک

 تبث اذكو . قرطلا عيمج نم أطوملا ىف تب اث هنأل  ىراخبلا قيلغت نم سیلو كلام مالك وه ( رضنلا وب أ لا هلق
 ديك لا ىبنلا ثيدحلا ىنعم ناف ؛ رورملا حرحت ىلع ليلد هيف : ىوونلا لاق . انركذ اك ةنييع نباو ىروثلا ةياور ىف
 هتايثتسا وأ هتاف ام هنيرق نع نيرقلا ذخأ هيفو . رئابكلا ىف دعي نأ كلذ ىضتقمو . ىت . كلذ ىلع ديدشلا ديعولاو

 هلوسرب ءافتكا ولعلا ىلع ةردقلا عم لوزتلا ىلع رصتقا اديز نال دحاولا ربخ ىلع داّتعالا هيفو . هعم عمس ايف

 ا رودقملا فاعي اع رعشي نأ ىنبنلا لح نال « ىبهنلا ىف كلذ لدی الو « ديعولا باب ىف «ول» لاهتسا هيفو . روكذملا
 «معيول د هلوق نم لاطب نبا طبنتسا اهدحأ : (تاهبتت) . ىلاغت هللا ءاش نإ فنصملا هدروأ ثدح ردقلا بانك ف أيس

 . ىرخأ ةلدأ نم فورعم وه نكل « دعب هيف كلذ نم هذخأو . E هبكت راو ىبنلاب لمي نم صتخم مثإلا نأ

 « دقر وأ دعق وأ ىلصملا ىدي نيب الثم ادماع فقو نم ال رس نم صتخم روكذملا ديعولا نأ تيدحلا رهاظ : اهناث

 ضعب هصخر « لصم لك ىف ىبنلا مومع هرهاظ : اثاث . املا ىنعم ىف وغ ىلصملا ىلع شيوشتلا هيف ةلعلا تناك نإ نكل
 ليلعتلاو , ها 4 ةرتس همامإ وأ هل ةرتس همام ةرتس نل هيدي نيب رم نم هرضبال مومأملا نال درفثملاو مامإلاب ةيكلاملا

 درفنملاو مومأماو مامإلا ىوتساف « راملا نع ال ىلصملا نع جرجلا عفر ديفت ةرتسلا نال « ىعدملا قياطي ال روكذملا
 ىلإ همدعو مثإلا ىف ىلصملار راملا لاوحأ مست ةيكلاملا ىأ ءاهقفلا ضعب نأ ديعلا قيقد نبا ركذ : اهعبا . كلذ ىف
 ريغ ىف ةرثس ىلإ ىلصي نأ لوألا ةروصلاف . هسكعو « اعيمج نامتأي « هسكعو « ىلصملا نودراملا مثأي : ماسقأ ةعبرأ
 ةركسلا نع ادعابتم وأ ةرتس ريغب كولسم حرشم ىف ىلصي نأ ةيناثلا ٠ ىلهملا نود راملا مثأيف ةحودنم رابللو عرشم

 ةعبارلا « اعيمج نامنأيق ةحودنم راملا دحي نكلا ةيناثلا لثم ةثلاثلا « راملا نود ىلصملا مثأيف ةخودنم راملا دحيالو
 مل ولو اقلطم رورملا عنم ىلع لدي ثيدحلا رهاظو . ىبتنا٠. اعيمج نام أي الف ةحودنم. راملا دحي مل نكل ىلوالا لثم

 دج لف باشلا رظنف د » اهف ناف ةقباسلا ديعس ىلأ ةصق هديؤيو . هتالص نم ليصملا غرفي ىح فقي لب اكلسم دج

 هعزات و ‹ ىلازغلا هعبت و ‹ روصلا هذه ف ىلصالل عرشيال عفدلا نإ : نيمرحلا مامإ لوق ىلا ةراشإلا تمدقت دقو «اغاسم

 نع رخأتلا ىف رصق هنوكل عفدلا ديعس ىنأ نم بجوتسا ام'] باشلا نأ هلصاح امب ةءفرلا نبا هبقعتو « ىعفارلا
 رذتعي مل ديعس ابأ نال  لالدتسالا عفديال نكل « لمتع هلاق امو . ىهتنا ماحزلا عقو ىح ةالصلا ىلا روضحلا
 هلاقام هجتي الف اهدعب عقو كلذ نوكي نأ لامتحا عم اهف وأ ةمجلا ةالص لبق عقو كلذ نأ ىلع فقوتم هالو . كلذ

 نم جارسلا سابعلا ىبأ ةباور ىف عقو اهسماخ . لع هللاو . هجوأ ذئنيح ماحزلا ةرثك لب « ريكبتلا مدعب ريصقتلا نم

 _ لصملا رصق اذا ام ىلع مهضعإ هلمخ <« ىلصملاو ىلصملا ىدي نيب راملا عب ول ١ رضنلا بأ نع ناثع نب كاحضلا قيرط
 و لت لضملاو , هلوق نوكي نأ لمتحيو « عراشلا ىف ىلص نأب وأ راملا عفد ىف

 : لعأ هللاو . ربظأ اذهو « هترتس

 یلص وهو هتالص ىف ٌهَريغ وأ هبحاص لجرلا لابقتسا ساپ - ٠6

 هب ”لفتشا اذإ اذه امنإو « ىلصي وهو اجرا لّبقتسي نأ نايعءركو
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 لُجرا ةالص مطفي ال ”لجرلا نإ « تيلاب ام : تباث نب دیر لاق دقق 'لغتشي ملاذإ امأف

 - جيب نبا ىنعي لس نع شعألا نع رسم "نب لع اند ليلخ نب ”ليعامسا شتم - 5١
 دقل : تلاق « ةأرلاو ناجلاو بلكلا اهمطَقَي : اولاقف « ةالصلا مط ام اهدنع رک د هنأ ةشئاع نع ورسم نع

 ةجاحلا ىل نوک « ريرسلا ىلع ةءجطضُم انأو ةلبقلا نيبو تيب ىنإو ىلصب يَ ىبلا تيأر دق «ابالك انومتلمج
 هو ةشلاع نع ٍدوسألا نغ ميهاربإ نع شمعألا نعو . الالينا لسنأف ةليقتسأ نأ هرك اف E نا 0 اک 2 0

 « هنالص ىف هريغ وأ هبحاص لجرلا لابقتسا , ىناغصلا ةخسن ىف ( ىلصي وهو لجرلا لجرلا لابقتسا باب ) هلق
 فالتخالا هرهاظ ام نيب عمجو فنصملا حنج ليصفتلا اذه ىلاو ؟ ال وأ هاهلأ اذإ ام نيب قرفي وأ ءال وأ هركي له ىأ

 ىلع لدب ام ناثع نع اضيأ امهفو < كلذ نع رجز هنأ رمع نع فاسي نب لاله قيرط نم امهريغو ةبيش يأ نباو
 تبااث نب ديز لوقو . ناثع ىلإ رمع نم فيحصت لصألا ىف عقو ايف نوكي نأ لاتحال لمأتيلف « كلذ ةيهارك مدع
 ىهو واولاب رثكالل اذك ( هلبقتسا نأ هركأو ةجاحلا ىل نوكتف ) هلق . كلذ ىف جرح ال هنأ دير «تيلاي امد

 ىنعي « لبق ىذلا دانسالا ىلع فوطعم وه ( ميهاربإ نع شمالا نعو ) هلق . ءافلاب هركأف ىنيبمشكللو . ةيلاح
 قورسم نع - ىحضلا وبأ وهو - سم نع ةشئاع ىلإ نيدانساب شعلا نع ثيدحلا اذه ىور رهسم نب ىلع نأ

 امأو « ريرسلا ىلع ةالصلا باب » ىف هظفل مدقت دقو ‹ ىنعملاب اهنع دوسآلا نع ميهاربإ نعو 0 روك ذملا ظفللاب اهنع

 | « ةشئاع ثيدح قباطت ال ةدمجرتلا : رينملا نبا لاق « كلذ هنظ ىف بصي مف نيطبلا وه اذه السم نأ ىنامركلا نظ
 . ةريدتسم وأ ةفرحنم تناكابلعلف ٠ هتلبقتسم تناكابنأب حرصت هيف سيل نكل ٠ ىلوألاب دوصقملا ىلع لدي هنكل
 « لجرلاب هلغش نم دشأ تناك ةلاح ىأ ىلع هتلبق ىف تناك اذإ ةأرملاب لصملا لغش نأ ىراخبلا دصق ديشر نبا لاقو
 باب نم لجرلاو < اهب لغتشي مل نم ةالص رضن ال كلذكف « اهب لغتشم ريغ هنال مقلب هتالص رضن لف كلذ عمو
 هيف ام نخ الو « ةيعرشلا ماكحألا ىف دجاو ةأرملاو لجرلا مكح نأب ىنامركلا حنتقاو . ىلوالا

 مالا ٌفلخ ةالصلا اپ - ۱۰۴۳

 * لا ناك » تلاق ةشئاع نع ىلأ ينثدح لاق مشه ان ادح لاق ىبح انت دح لاق د دسم شاو - ٢
 « ترتوأف ىلفَتيأر لوي نأ دارأ اذاق « هشارف ىلع ةضرتمم ةدقار انأَو لص ل

 قرفي دق هنأ ىلإ ةراشالل رخآ ظفلب رخآ هجو نم اضيأ ةشئاع ثيدح هيف دروأ (مئانلا فلخ ةالصلا باب) هلق
 « مئانلا ىلإ ةالصلا نع ىبنلا ف دراولا ثيدحلا فيعضت ىلإ اضيأ راشأ هنأكو « ىظقي وأ ةملان ابنوك نيب قرفم
 سابع نبا ثيدح ىنعي ؛ ةيهاو اهلك هقرط : دواد وبأ لاتو سابع نبا ثيدح نم هجام نباو.دواد وبأ هجرخأ دقف

 | نايهاو امهو طسوألا ىف ىناربطلا ه.جرخأ ةريره بأ نعو ٠ ىدع نبا هجرخأ رمع نبا نع بابلا فو . ىهتا
 رهاظو . هتالص نع للصملا ىبلي ام هنم ودبي نأ ةيشخ مئانلا ىلإ ةالصلا كلامو سواطو دهاحجم هزكو . اضبأ ٠
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 .a كلذ نم نمآلا لصح ثيح ةيهاركلا مدع نأ فنصملا فرصت
 ةورع نبا وه ماشهو , ناطقلا وه دانسالا ىف روكذملا ىح :( هبت )

 ةأرلا فح عوطتلا صاب - ٤

 لس ىبأ نع هلا ديم نب رع ىلوم ِرْضَنلا ىبأ نع كلل انربخأ لاق فئسوب "نب هللا دبع اشر - ۴
 .هنلبق ىف ئالجرو هلي هلا لوسر ْئَدب نيب مان نک تلاف اهنأ للي ىلا جوز ةشئاع نع ندحرلا رد نب
 « حيباصت اف سيل ذثموي تويبلاو : تلاق . امت ما اذاف لج تضف یر دج اذاف

 ىلع ةالصلا باب , ىف مدقت دقو « رخآ ظفلب اضيأ ةشئاع ثيدح هيف دروأ ( ةأرملا فلخ عوطتلا باب ) هلق
 هتالص تناكو « ليللاب هيب ىف هذه هتالص نأ ةبج نم عوطتلا ىلع ثيدحلا ةلالدو . هجولا اذه نم < شارفلا
 ال ثيدحلا ظفلو « هيلا ةأرملا ربظ نوكي نأ ىضتقي ةمجرتلا ظفل : قامركلا لاقو . دجسملا ىف ةعامجاب ضئئارفلا
 قضم الو . ىهتنا كلذ ةشئاع لاح نم بلاغلاو ةلبقلا ىلإ هجوتي نأ مئانلل ةئسلا نأب باجأ مث . ربظل اب هيف صيصخت
 فلخ , ىنعم نأ رهظي ىذلاو . رعشي ال وهو بلقني هنآل , هماود ىفال مونلا ءادتبا ىف مئانلل كلذ ةنسو . هفلكت
 لصالاو «ةأرملا ربظ فلخ : لاقل هدارأ ولو « اهربهظ صوصخ ال لصملا مامأ اهسفن ىه نوكتف ٠ اهءارو « ةأرملا
 كلذ ىلع ركمي الو . اهب لاغتشالا مدع ىلإ ةراشإ « حيباصم ابف سيل ذئموب تويبلاو » اهلوق نو . ريدقتلا مدع
 هقح ىف نومأم اهب لغشلا نآل « دواد یال ةياور ىف احبرص عقو اي اياجر ناكم دجسيل دوجسلا دنع اهزمضي هنرك
 ةبج ىلإ لَ هتالص ىف تمدقت ىلا ةلاحلا ريغ ةلاحلا هذه نأ رهاظلا : ( هيبنت ) . هقح ىف هركي مل كلذ نمأ نف لَ
 نأب نينلاحلا نيب هجوي نأ نكميو « اهبلجر ناكم دجسب نال جاتح ريغ ةلاحلا كلت ىف هنآل « هيلع تناك ىذلا ريرسلا
 لعأ هللاو . ىلوأ نيتلاح ىلع هلمح نكل «قبسس ايف ليعامسالا هيلا حنج اكهنم لفس أال ريرسلا قوف هتالص تناك :لاقي

 ۰ ءىش ةالصلا طق ال : لاق نم ساپ - ۵

 نع دوسألا نع مها ربا انشد لاق رعألا امدح لاق ىبأ انكدح لاق صفح ن رع او - ه1:

 اجلا لكلا - ةالصلا ٌمطقي ام اهدنع رك د : ةشئاع نع قورسم نع لسم ىنثدحو شعألا لاق . ع ةشئاع
 ةلبقلا نيو هنبب رب رسلا ىلع ىلإو ىلصي هلي ىبلا تب أر دقل لاو « بالكلاو راب انومتربش : تلاقف - ةأرلاو
 هيلجر دنع نم ساف كلي لا ىذوأف يلجأ نأ ٌهَرك أف ةجاحلا ىل ودبتف « ٌةمحَطْصُم

 بابلا ىف اهدروأ اهب مجرتملا ةا جاو . ىلصملا ريغ لعف نم ىأ ) ۔یش ةالصلا عطقي ال لاق نم باب ( هلو

 ءهلوق نم هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ملاس نع ىرهزلا نع أطوملا ىف كلام اهاورو ٠ ىرهزلا لوق نم احرص
 ثيدح نم ةعوفرم اضيأ تدروو « فيعض اهدانسإ نكل ملاس نع رخآ هجو نم ةعوفر ىطقرادلا ابجرخأو
 طسوالا ىف ىنارطلا دنع رباج ثيدح نمو « ىطقرادلا دنع ةمامأ ىنأو سنأ ثيدح نمو :دوادىنأ دنع ديعس فأ
 ٠ انوقوم كلذ وحن امهريغو ناثعو ىلع نع حی دانساب روصنم نب دعس یوړو « فعض امهنم لک دانسإ فو



 ۸۹ ه١ ؛ ثيدحلا

 هلو ٠ رسم نب ىلع ةياور نم مدقت ام وحم وهو « قيلعتب سيل و ثايغ نب صفح لوقم وه ( شالا لاق ) هلْ
 ركذ » رهسم نب ىلع ةياور ىف هنايب و ؛ فذح هيف لا بلكلا هلوقو . اهدنع ركذ هنأ ىأ ( اهدنع ركذ ةشئاع نع )
 ام : ةشئاع تلاق » لاق ةورع نع صفح نب ركب ىبَأ قيرط نم لسم هاورو « ابعطقي !ولاقف ةالصلا عطقي ام اهدنع

 « انوّمادع دق قارعلا لهأ اي : ةشئاع تلاق د رخآ هجو نم روصنم نب ديعسلو « راخلاو ةأرملا : تلقف ؟ ةالصلا عطقي

 هريغو لسم دنع وهو « اموفرم كلذ ىف هريغو رذ ىبأ نع قارعلا لهأ هاور ام ىلإ كلذب تراشأ اهنأكو . ثيدحلا

 نسحلا قيرط نم هجام نبا دنعو . دوسألاب هتياور ىف بلكلا ديقو « رذ بأ نع تماصلا نب هللا دبع قيرط نم
 دنعو « دييقت ريغ نم هوحن ورمع نب محلا نء اضيأ نسحلا قيرط نم ىتارطلا دنغو « لفغم نب هللا دبع نع ىرصبلا
 هجرخأ و « ضن احلاب ةأرملا ديق نكل هلثم سابع نبا ثيدح نم دواد ىنأ دنعو « كلذك ةريره نأ ثيدح نم لسم

 ىواحطلا لاف « ثيداحالا هذه. لمعلا ىف ءابلعلا فاتخا دقو . دوسالاب اضيأ باكلا دييقت هيفو كلذك هجام نبا
 لع اذإ الإ هيلا راصي ال خسنلا نأب بقعتو « اهريغو ةشئاع ثيدح خوسنم هقفاو امو رذ بأ ثيدح نأ ىلإ هريغو

 ىلأ ثيدح ىف عطقلا ليوأت ىلإ هريغو ىعفاشلا لامو . رذعتي مل عمجاو ققحتي مل انه خيراتلاو « عمجلا رذعنو خيرراتلا

 ةيكملا نع لأس ثيدحلا ىوار ىباحصلا نأ كلذ ديؤيو < ةالصلا نم جورخلا ال عوشخلا صقن هب دارملا نأب رذ

 ىف ىتأيس اک هتالص دسفت مل ىلصملا ىدي نيب رم ول ناطيشلا نأ لع دقو . ناطيش هنأب بيجأف دوسآلاب دييقتلا ىف

 ىتأيسو « ثيدحلا « هسفنو ءرملا نيب رطخم ىتح لبقأ بيوثتلا ىضق اذاف « ناطيشلا ربدأ ةالصلاب بوث اذا » حبحصلا
 هتذخأف د ةقئاع ثيدح نم قاسنللو . ثيدحلا « "لع دشف ىل ضرع ناطيشلا نا د ثيدح « ةالصلا ىف لمعلا باب د ىف

 ببس ملسم ةباور ىف نيب دق : لوقت اناأل « هتالص عطقيل ءاج هنأ ثيدحلا اذه ىف ركذ دق لاقي الو « هتقنفن هتعرصف

 ٠ لاقو . ةالصلا هب دسفت لو لصح دقف رورملا درج امأو ‹ هجو ىف هلمجيل ران نم بابشب ءاج هنأ وهو ٠ عطقلا
 عمو « ناضراعتم اهبل ىلع ىنبم وهو . ىنا . ةحابالا لصأ ىلع ةشئاع ثيدح نأل ؛ مدقم رذ بأ ثيدح : مهضعب
 . ءىش ةأرملاو راجلا نم سفنلا فو « دوسالا بلكلا ةالصلا عطقي : دمحأ لاقو . ضراعت ال روكذملا عملا ناكما

 ىنعي « سابع نبا ثيدح راخلا ىف دجوو « هضراعي ام دوسألا بلكلا ىف دحي مل هنأب هريغو ديعلا قيقد نبا هبجوو

 ىف مالكلا ىقأيسو ٠ بابلا ثيدح ىنعي ةشئاع ثيدح ةأرملا ف دجوو « ىنع بكار وهو هروم ىف مدقت ىذلا
 ىنعملاو « انوقلدعأ » اهنع دوسالا ةياورو « قورسم ةياور ظفللا اذه ( انومتببش ) هلق . دعب كلذ ىلع هتلالد

 اذه ىف : كلام نبا لاق . ةغلابملا ليبس ىلع اذهو «ابالك انومتلعج ١» ظفلب رهسم نب ىلع قيرط نم مدقتو . دحاو

 , اذكب اذك هبش : هلوق ىف هءوبيس أطخم غلاب ىح نييوحنلا ضعب هركنأو « ءابلاب هب هبشملا ىدعت زاوج ثيدحلا
 : لاق . اهنع هلا ىضر ةشئاع ىهو كلذ قوف وه نم مالك ىف دجو دقو « هتيبرعب قثوي نم مالك ىف دجوي ال هنأ معزو

 هرك أف ) هلق . نيرخأتملا ءالعلا فرع ىف مزال امتوبثو نيمدقتملا مالك ىف رهشأ اهطوقس ناكنإو زئاج هنأ قحلاو
 « ةدقار ىهو اهب لصح ال ام هنم لصحي ةدعاق ىهو ةأرملاب شيوشتلا نأ ىلع هب لدتسا ( رل ىنلا ىذوأف'سلجا نأ
 نع روصنم نع ةبعش قيرط نم قاسنلا فو . دشأ اهرورف اذه ىلعو « نوكسلاو ةكرحلا ةهج نم كلذ نأ رهاظلاو
 امن ةشئاع نأ رهاظلاف « الالسنا لسناف « هيدي نيب ىمأف موقأ نأ هركأف ١» ثيدحلا اذه ىف اهنع دوسالا نع ميهاربإ

 عقرب ( لسناف ) هلو . هصوصخم رورملاال « تالاحلا عيمج ىف ةالصلا عطقت ةأرملا نوك قالطإ تركنأ
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 «هرك اف » ىلع افطع ماللا

 نع هع لأم هنأ يباهش نا ىخأ نا ىتدح لاق ميهارإ ب بوقعإ انربخأ لاق قاحسإ اشم — هام

 ناد قل » تلاق ب هولا جوز شام نأ ريبألا نب ةر قربخأ يف ت الا: لاق اف ايست ةالضلا

 « هله شارف ىلع ةلبقلا نيبو هتي ةضرتمأ ينإو ليللا نم یلصیف ”موفي هلي هللا لوسر
 ريغ ةياور ىفو . نكسلا نبا مزج كلذبو « هيوهار نباب فورعملا ىلظنحلا وه ( ميهاربإ نب قح] انثدح ) هلق

 لأس هنأ ) هلو . وأ لوالاو « جسوكلا روصنم نبا هنأ ميعن وبأ معزو « بوسنم ريغ «قمبإ انثدح » رذ ىبأ
 ام لمشي « خلا ةأرملا ةالصلا عطقي د ثيدح نأ باهش نبا هب جتحا ىذلا ةشئاع ثيدح نم ةلالدلا هجوو ( حلا همع

 ىف محلا خسن ىلع كلذ لد همامأ ةعجطضم ىهو للص هلي هنأ تن ايلف «ةعجطضم وأ ةدعاق وأ ةمئاق وأ ةرام تناكاذإ

 , هيف ام مدقت دقو « ةروكذملا رومالا نيب ةاواسملا تابثإ ىلع فقوتي اذهو . هيلع سايقلاب قابلا فو « عجطضملا
 لالدتسالا ىف مهبضعب عزان دقو . طقف عاجطضالا خسن ىلع الإ لدي مل رذ ىبأ ثيدح نع رخأتم امدح نأ تبث ولف
 تويبلا نإ تلاق دقو < شي وشتلا نم لصح ام اهب ةالصلا عطق ىف ةلعلا نأ اهدحأ : ىرخأ هجوأ نم كلذ عم هب

 ةشئام ثيدح ىو ةقلطم رذ ىنأ ثيدح ىف ةأرملا نأ !ميناث . هتلع ءافتناب لولعملا قنتاف حيباصم اهيف نكي مل ذثموب

 ةجوزلا فالخم ابد ناتتفالا ةيدخل ةيبنجالاب عطقلا ديقتي لاقيو « ديقملا ىلع قلطملا لمح دقق « هتجوز اهنوكب ةديقم
 قامم قوسم هناف رذ ىبأ ثيدح فال « لاتحالا اهلا قرطتي لاح ةعقاو ةشئاع ثيدح نأ اهثلاث . ةلصاح اهناف
 ردقي ال ام ىلع هبرأ كلم نم ردقب ناك هنال لِي هصئاصخ نم ناك كلذ نأ ىلإ لاطب نبا راشأ دقو « ماعلا عيرشتلا

 . ةحيم ريغ ةحر صو ةح رص ريغ ةحيمص ثيداحأ هقفاو امو رذ ىنأ ثددح ضراعي ةلبانحلا ضعب لاقو . هريغ هيلع ٠

 ىف مانلا نيبو راملا نيب قرفلاو . هقفاو امو ةشئاع ثيدح ىنعي « لمتحماب حيرصلا رذ ىبأ ثيدحب لمعلا كرتي الف ؟
 ىلع ) هلق ٠ اهْيل نود اهرورم عطقي ةأرملا اذكهف « هريغ مأ ناكاملان رارقتسالا فالح مارح رورملا نأ ةلبقلا ؛

 هلوقب قلعتم وهو « هلهأ شارف نع » لمتسلل عقوو . لصيف هلوقب قلعتم وهو < رثكالل اذك ( هلهأ شارف
 ىف مدقت دقو . لاتحا هيف ىناثلا فالخم ٠ شارفلا ىلع ةعقاو تناك هتالص نوكت نأ ىضتقي لوالاو « موقي د

 لوالا لثم بابش نبا نع ليقع ةاور نم « شارفلا ىلع ةالصلا باب د

 ٍقالصلا ىف هقنع ىلع ةريغَص ةيراج لح اذإ صاب - ۱۰٦
 رمل نب ورع نع ردبأإلا نب هللا دبع نب ماع نع لام انربخأ لاق فّسوي "نب هللا دبع اشر - 01١

 هب هللا لوسر تاب بنر تنب ةمامأ لماح وهو ىلصي ناک تبي هللا لوسر نأ ئراصنألا ةداتق ىلأ نع قرا

 « اهلمح ماق اذإو اهمضو دج اذاق ؛ سمث دبع ن عيب نب صاعلا ىنألو
 [ هقك5 : ىف هفرط  هذ١ ثيدحلا |

 ال ناكاذإ ةيراجلا ىلصملا لمح نأ ىراخبلا دارأ : لاطب نبا لاق ( هقنع ىلع ةريغص ةيراج لمح اذإ باب ) هلق

 نكل ؛ ىعفاشلا طابنتسالا اذه وحن ىلإ راشأو . اهرورم نم دشأ ابلمح نال رضي ال هيدي نيب اهرورف ةالصلا رضي .
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 نع قازرلا دبع ةياور ىف ( ةداتق ىبأ نع) هلو . كلذك تسيل ةريبكلا ناب رعشي دق ةريغص اهنوكب فنصملا دييقت

 « ةداتق ابأ عمس و هنا ميلس نب ورمع نع ماع نع جرج نبا قيرط نم دمحأ ةباور ىف اذك و « ةداتق انأ تعم , كلام

 - ىلاعت هلوق ىف ءىنرق ا ةفاضالاب ىورو « ةمامأ بصأو نيونتلاب تاياورلا ىف روهشملا ( ةمامأ لماح وهو ) هل

 نم معأ وه ام لمشي قايسلا نأ عم  قنعلا ىلع هنوكب ةمجرتلا ىف لما صيصختو « نيهجولاب (هرمأ غلاب هللا ناإ)
 هاورو « لس نب ورمع نع جشالا نب ريكب قيرط نم لسمل ىهو كلذب ةحرصم ىرخأ قيرط نم ذوخأم كلذ

 نم دحالو « ىرخأ قرط نم هريغو لسم اذكو « هقئاع ىلع » هيف دازف بابلا ثيدح دانساب كلام نع قازرلا دبع
 ىلع اهجوزتو « هلي ىنلا دمع ىلع ةريغص تناك نيميملا فيفختو ةزمه ا مضب ةمامأو . « هتبقر ىلع د جرج نبا قيرط

 « بنهز تنب » هلوق ىف ةفاضالا : قامركلا لاق ) صاعلا ىبالو ( هل . بقعل ملو اهنم ةيصوب ةمطاف ةافو دعب

 نبا اأو ٠ ىهتنا هيلع فوطعملا ىف ردقم وه ام <« صاملا ىنالو » هلوق وهو فوطعملا ىف ربظأف « ماللا ىنعم

 ىلإ بي دلولا نأ ىلع اهبنت اهمأ ىلإ تبسنف اكرشم كاذ ذإ ناك ةمامأ دلاو نوك كلذ ىف ةكسحلا نأ ىلإ راطعلا

 دقو م هدحو كلامل قايسلا اذهو . ىهتنا اهسذ ةقيقحلا انييبت صاعلا نأ نم اهنأ نيب مث . ابسنو انيد هيوبأ فرشأ

 نم حالو « هريغو لسم دنع وه اک بنيز تنب اهنأ اونيي مث « اهبأ ىلإ اهوبسنف هللا دبع نب صاع نع هديغ هاود
 هلق“: ,  هقتاع ىلع - ل هللا لوسر تاب بنیز اهمأو - صاعلا ىن ذأ تنب ةمامأ لمحت » مياس نب ورمع نع ىربقملا قيرط

 مدو بعصم 00 ىسع نب نعمو ریکب ن نب یک هاورو ‹ كلام نع روبخلا هاور اذنك (سمش دبع نب ةعيبر نبأ)

 مدنعو « ةعيبر : : لاقف ىراخبلا موقلا فلاخ لاق ىلامركلا لغو . باوصلا وهو « عيبرلا نبا » اولاقف كلام نع
 ىعداو « كلام نم ىه امنإ هيف ةفلاخلاف ىراخبلاك كلام قيرط نم موقلا نم هجرخأ نم نأ عقاولاو « عيبرلا

 ىلع نيباسنلا قابطال امهريغو ىطرقلاو ضايع هدرو « هدج ىلإ ةرم كلام هبسنف ةعيب د نب عيبرلا نبا هنأ ىليصالا ٠

 ىلع قبطأ « سش دبع نب یزعلا دبع نبا وه امنو « سم دبع نبا » هلوق ىف هدج ىلإ كلام هيسن دق معل . هفالخ

 وهو « رساي ليقو ميشه ليقو مشمم لبقو مساقلا ليقو مسقم ليقو طبقل صاعلا ىب مساو < اضيأ نوباسنلا كلذ

 « هترهاصم یف هيلع ىنثأو هعم تتامو بنيز هتنبا مب ىنلا هيلع درو « رجاهو متفلا لبق لسأ ٠ هتينكب روہشم

 قيرط نم اضيأ للم هاورو ' اضيأ كلامل اذك( بعضو دج اذان ) هلق ٠ . قيدصلا ركب ىبأ ةفالخ ىف هتافو تناكو

 نم ناوح ناو « جرج نبا قيرط نم دمحأو « ىديبزلا قيرط نم ىاسنلاو « نالحي نب دعو ناملس ىنأ نب ناثع

 ىربقملا قيرط نم دواد ىنالو  اهعضو کر اذا » اولاقف كلام خيش هللا دبع نب سماع نع مهلك سيمعلا نأ قيرط

 ماق هدوجب' نم غرف اذإ تح « دحجو عكر مث اهعضوف اهذ_خأ عكري نأ دارأ اذإ ىتح » لس نب ورمع نع

 ثيح ىناطخلا هلوأ ام فالخمب <« اهنم ال هنم ناكع ضولاو لما لمف نأ ىف حرص اذهو « ءاهناكم ىف اهدرف اهذخأو

 كلذك ةلومم قءتف هدوج نم ضيف هتمزتلاو هفارطاب تقلعت دج اذاف « هتفلأ دق تناك ةيبصلا نوكت نأ هبشي : لاق

 ظفل ىواسي ال لمح ظفل نأ مولعملا نم : ديعلا قيقد نبا لاقو . ىدنع هبجو اذه : لاق . اهلسريف عكر نأ ىلإ
 لعفلاف اذه ىلعف « عضو فالخم « هلح هريغ ناك ولو اذنك لح نالف : لوقن انال لعافلا لعف ءاضتقا ىف عضو

 هقرط ضعب ىف تيأر نأ ىلإ انسح اذه بسحأ تنكدقو : لاق . لمعلا لقيف عفرلا ال عضولا وم هنم رداصلا

 مر یھو كلذ ىف حرصأ اهائمدق ىلا دواد ىنأ ةياورو . مسا ةباور ىهو : تلق . < امداعأ ماق اذاف د ةحيحصلا
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 فلتخا : ىطرقلا لاق « هتبقر ىلع اهعضوف ابلمح ماق ذإو د جرج نبا قيرط نم دحالو « اهئاكم ىف اهدرف اهذخأ

 ىف ناك هنأ كلام نع مساقلا نبا ىورف « ريثك لسع هنأ كلذ ىلإ مهجوحأ ىذلاو « ثيدحلا اذه ليوأت ىف ءاملعلا

 امل « ضايعو ىرزاملا كلذ داعبتسا ىلإ هقبسو . ةضيرف ىف ناك هنآ ثيداحألا رهاظ ناف « ديعب ليوأت وهو « ةلفانلا

 تسيل ةلفانلا ف سانلاب هتمامإ : ىرزاملا لاق « ةقتاع ىلع ةمامأو سانلا موي للي ىنلا تيأر » سم ىف تي

 جرخ ذإ ةالصلا ىلإ لالب اعد دقو - رصعلا وأ - ربظلا ىف لي هللا لوسر رظننن نحن ايب د دواد بالو . ةدوبعم
 ليبسلا هعبت و راكب نب ريبزلا دنعو ؛  اهناكم ىف ىهو ان ریکف ريكف هفلخ انمقف هالصم ىف ماقف هقتاع لع ةمامأو انيلع

 مل ثيح ةرورضلل كلذ نأ كلام نع عفان نب هللا دبعو بهشأ یورو : ىطرقلا لاق . نيحيحصلل هازع نم موو « حبصلا

 . اهلمح هلغش نم رک ا هتالص ىف هرس تلغشو تكبل اهكرت ول هنآأل : هباصحأ ضعب لاقو . ىهتنا . اها هيفكي نم دج
 ٠ ةضيرفلا نود ةلفانلا ىف زاج اهرم هيفكي نم دجو نإ : ىجابلا لاقو « ةلفانلاو ةضبرفلا نيب هباححأ ضعب قرفو

 : تلق . خوسنم ثيدحلا نأ كلام نع ىسينتلا فسوب نب هللا دبع ىورو : ىطرقلا لاق . امهيف زاج دحي مل نإو

 : كلام لاق ىمينتلا لاق : هظفل و ‹ حرص ريغ هنكل ٠ هقيرط نم ثيدحلل هتياور بقع ليعامسالا كلذ ىور

 ىف لمعلا مرحتب خسن هلعل : ربلا دبع نبا لاقو . اذه ىلع لمعلا سيلو < خوسنمو خسان 2 ىنلا ثيدح نم

 نال « الغشل ةالصلا ىف نا , رس هلوق دعب تناك ةصقلا هذه نأب و « لاتحالاب تبثي ال خسنلا نأب بقمتو . ةالصلا

 نم ناك كلذ نأ مہضعب نع ضايع ركذو . ةديدم ةدم, اعطق ةرجحلا دعب تناك ةصقلا هذهو « ةرجحلا لبق ناك كلذ

 مزاي ال هنأب و « صاصتخالا مدع لصالا نأب درو  اهلماح وهو لوبت نأ نم اموصعم ناكهنوكل هلي هصئاصخ

 ملعلا لهأ رك أ لمحو . كلذ لثم ىف سايقلل لخدم الو < ليلد ديغب هريغ ىف هتوبث أ ف صاصتخالا توب نم

 نأ ةيكلاملا ضعب ىعدا : ىووذلا لاقو . هتالص ناكرأ ىف ةنين أمطلا دوجول لاوتم ريغ لع هنأ ىلع ثيدحلا اذه

 ةدودرم ةلطاب ىواعد كلذ لكو « ةرورضل ناك هنأ مهضعب و ءصئاصخلا نم هنأ مهضعلو « خوسنم ثيدحلا اذه

 بايثو هلع وفعم هفوج ىف امو « رهاط ىدالا نال عرشلا دعاوق فلاخ ام ثيدحلا ىف سيلو « اهلع ليلدال

 « تقرفت وأ تلق اذإ اهلطبت ال ةالصلا ىف لامعالاو « ةساجنلا نيبتت ىح ةرابطلا ىلع'ةلومع مداسجأو لافطالا

 هلمح ىف رسلا نأكو : ىتاهكافلا لاقو . زاوجلا نايبل كلذ هلي ىنلا لعف امنو « كلذ لع ةرهاظتم عرشلا لئالدو

 ىف ةغل الل ةالصلا ىف ىتح كلذ ىف مهفل اغ ؛ نولمحو تانبلا ةمهاركنم هفلأت برعلا تناك امل امفد هالصلا ىف ةمامأ

 راشأ (ک بلاغلا ىلع لصألاب لمعلا حيجرت ىلع هب لدتساو . لوقلا نم ىوقأ نوكب دق لعفلاب نايبلاو < مهعدر

 ىف نايبصلا لاخدإ زاوج ىلعو « اهل مومع ال لاوحالا تاياكح نأ ةبج نم ثحب انه ديعلا قيقد نبالو . ىعفاشلا هيلا

 ىلعو  نهريغو مراحل ا تاوذ نيب قرفي نأ لمتحيو « ةرابطلا ىف رثؤم ريغ ايابصلا راغصأا سمل نأ ىلعو « دجاسملا

 نع باحي دقو « هريغو رمجتسملا نيب ليصفت ةيعفاشللو < !رهاط اناويح لح نم اذكو <« امدآ لمح نم ةالص ةحص

 . لئاحب اسم مقلي ناك هنأ لمتح اک « تلسغ دق ذئنيح تناك ةمامأ نوكت نأ لمتحيف لاح ةعقاو اهنأب ةصقلا هذه

 مهدلاولو محلا ريج مهل هماركاو , لافطالا ىلع هتقفشو « عللي هعضاوت هيفو



 a۹ ہ۱۹ - ہ۱۷ ثيدحلا

 ظ ضئاح هيف شارف ىلإ یلص اذإ اپ - ۷
 لاق داملا نب د داد نب هللا دبع نع یاببشلا نع بت انربخأ لاق ةرارر ن و رع اشو - هل

 ىلع انأو لع هب وذ حقو ات رف كَم بلا لصم لايِح یشارف ناک » : تلاق ثراحلا تنب ةنوميَم ىتلاخ یت ربخآ

 ىثارف

 ن لا دبع ان دح ُناملس فابيّشلا انثدح لاق دايز نب دحاولا ب انّدح لاق ناما وأ اشم - ۸

 » ضفاح انأو هبوت ىباصأ دحس اذاف « ةمئان هينج ىلإ انأو ىلصب تيم تلا نكد لوقت هن نومي تعم : لاق دادش

 « ضئاح انأو » ٌقاييشلا نامل انت لح : لاق دلاخ نع د دسم دازو

 لاتو ٠ ةهاركال نأ ىلع لدي بابلا ثيدحو ؟ ال وأ هرکی له ىأ (ضاح هيف شارف ىلإ ىل اص اذإ باب )ەل

 ىف هيلع مالكلا م دقت دقو « ةينالفلا ةلأسملا كح باب هانعم وأ « هتالص تح هريدقت فوذع اذإ باوج : ىنامركلا
 2 رط هل تمدقت و ¢ كلت نم صخأ ةمجرتلا هذهو ¢ هتأ ما ىلصملا بوث باصأ اذإ باب « ىف ةروعلا رتس باوبأ

 , ةيناثلا قيرطلا ىف هركذ اك هبنحجي ىأ ةيناتحن ءاب اهدعب ةلمهملا رسكب ( لايح) هلق . ضيحلا باتكر خآ ىف ىرخأ

 ىلع ال دوءقلا زاوج ىلع لدي هتلبقو ىلصملا نيب ةأرملا ضارتءا ابف ىلا ثيداحالا نم هجشو ثيدحلا اذه : لاطب
 صاظلاو ‹ تمدقت ضارتءالا ةلأسم لب ضارتعالل ةدوقعم تسيل بابلا ةمجرت نأب بقعلو . ىبتنا روراا زاوج

 ردات « هبايث اهتباصأ ولو ىلصملا بنحب ضئاحلا تناك ولو ةالصلا ةمص نايب دصق فنصملا نأ
 را انا هناك اذ[ ام لع قلعت ءاهتنالا ناف « ةليقلا نيب و هيب نوكت نأ نم معأ « ىلإ د هلوقب هريبعلو ؛ ةلبقلا نيبو

 هذه تطقسو رذ یال اذك (ض اح انأو) لوټ . هبنج ىلإ تناك اهنوكي ثيدحلا ف حرص دق و « هلامش نع وأ هني نع
 ةياورو ««ضأاح ان أو د ىناييشلا نع دلاخ نع ددسم داز « هبوث ىب اصأ » هلوق دعب ةع رك ةباور ىف نكل « هريغل ةلجلا
 لعأ هللاو . ةمجرتلا دارم حرصأ ىهو « ةدابزلا هذه انفو « لصملا بوث باصأ اذإ باب » ف فنصملا اهقاس هذه ددعس

eT ما E ۱۰۸ 

 نيو هيب م اأو لب لك هللا 50 د ه تلاق اهنع ا

 « اهتضماف جر رمح دحسي نأ دارأ اذاف « ةلبقلا
 بايث ضع ةآرملا تباصأ ولو ةالصلا ةمص نايب امابق ىلا ةمجرتلا ىف ( خلا هتآرما لجرلا زمغي له باب ) هلق

 وه ىحبو ‹ سآلفلا وه ( ىلع نب ورم انثدح ) هلت . هدسج ضعب ابباصأ ولو امص نايب ةجرتلا هذه ىفو « ىلصملا

 ءام و « لادلا فيفختب ( ان وادع امشب ) هلق . ركب ىبأ نب دم نبا وه مساقلاو ؛ ىرمعلا وه هللا ديبعو « ناطقلا

 ىرالا ف ٭ ١ جاممحم



oAةالصلا بات - م ْ  

 مالكلا مدقت دقو . ركذ اب انايا تيوس ىأ « كلدع هريدقت فوذح منلاب صوصخلاو « سب لعافل ةرسفم ةركن

 « ةأرملا فلخ عوطتلا باب » ىف ثيدحلا ثحابم ىلع

 ىَنألا نِ ايش ىلصلا نع ح رطح ةأرلا بسا -۹

 ىلأ نع یار ا لا يروم یوا ذيع تان ی ا دحسإ نب دحأ شو - ۰

 ءم اجت ىف شيف عجو ةبمكلا دنع لمب م اق م لَو هللا لوسر ای » لاق هللا دبع نع نومي نب ورع نع قحسإ

 اهالَّسَو اهمَّدَو اهث "رق ىلإ يق نا لآ و ل موقي کیا یر اذ ىلإ نوط الأ مهم لاق لق ذإ

 نيب هو ایا للا لوسر جس امف « ماقشأ تملا ؟ هينعك نيب ةعضو دخساذإ ىح م مث . هب +یجیف

 ىلإ قلم قلطناف . كلا نم رضب لإ مهب لام ىتح اوكحضن . ًادجاس للص ئنلا تب و ۰ هيفتك

 مييلع تكبقأو ءهنع نأ ىتح ًادجاس قالت بلا تو ىس تاهآف يربو و - السلا هيلع اطا
0 

 .شر دب كيلع ا « شرق ”كيلع ملا ءٍش ا . كيلع ملا: لاق ٌدالصلا 2 لكم هللا لوسر ىف امف . م

 ى.

 نب ةبتعو لح وب باو وب ولوو یر نبوية مش نب ورمعب ”كيلع م 0 3

 بيلق بيلقلا ىلإ اوبحس م « رب موی ىعرص ميأر دقل هل وف : هللا دبع لاق « ديلَولا نب ةراعو طين قا

 « ةنعل بيلقلا باحأ َميتأو : إب هللا لوسر لاق مث . رْذب

 « ابلبق ىتلا مجارتلا نم ةبيرق ةجرتلا هذه : لاطب نبا لاق ( ىذالا نم اًئيش ىلصملا نع حرطت ةأرملا باب ) هلق

 اذه نكي مل ناف ‹ هلوانت اهتكمأ ةبج ىأ نم هذخأ ىلإ دصقت اهناف ىلصملا ربظ ىلع ام تلوانت اذإ ةأرملا نأ كلذو

 دقو ‹ ىراخبلا خویش راغص نم وه ( قمح] نب دحآ انثدح ) لق . هنود سيلف هيدي نيب اهرورم نم دشأ ىنعملا

 لا نورظنت الأ ) هلق . نويفوك ملك هقوف نمو هللا ديبعو « روك ذملا ىسوم نب هللا ديبع هخيش نع ةياورلا ىف هكراش
 ميم ىلع فقأ مل ( نالف لآ روزج ) هلق . ىريل ةولخلا نود الملا ىف ديعتلا وهو ءايرلا نم ذوخأم ( ىئارملا اذه
 . ماقشأ هلوقب ىنعملا وهو « هنم هوبلط ام راضحإ ىلإ طيعم ىنأ نب ةبقع ةردابل طعم ىبأ لآ اونوكي نأ هبشي نكل

 ىلع مالكلا مدقت دقو « ىوارلا دوعسم نبا وه نوكي نأ لمتيو « هتيمس ىلع فقأ مل ( قاطنم قاطناف ) هلق

 ليلقب لسغلا لبق ةرابطلا ف ثيدحلا اذه دئاوف

 ةعوفرملا ثيداحألا نم  ىلصملا ةرتسو دجاسملا ماكحأ نم اعم امو  ةلبقلا لابقتسا باوبأ تلمتشا : (ةمااخ)
 نوسمخ اهنم صلاخلا امف نورشعو ةتسو تمدقت ةرشع اثيدح نوثالثو ةتس اهنم رركملا « اثيدح نين امو ةتس ىلع

 ىف ةالصلا ىف سابع نبا ثيدحو « انتلبق لبقتسا نم ١ سنأ ثيدح ىوس اهلوصأ حیرت ىلع ملم هقفاو « اثيدح
 « ةلحارلا ىلع ةالصلا ىف رباج ثيدحو « ةماسأ نع سابع نبا نع هجرخأ ايلسم نأ انغوأ نكل « ةبعكلا لبق

 ثيدحو « « ةفصلا باح نم نيعبس تيأر » ةريره ىنأ ثيدحو « حاشولا ةبحاص ةدل ولا ةصق ىف ةشئاع ثيدحو



 هال كيدملا
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 ةينوخ ىف ةيطخلا ىف هثيدحو « دجسملا ءانب ىف رامع ةصق ىف سابع نبا ثيدحو « « نإللاب اينبم دجسملا ناك» رح نبا
 لمتشم وهو ةنيدملا قرط ىلع ىتلا دجاسملا ىف رم نبا ثيدحو  دجسملا ىف توصلأ عقر ىف رمع ثيدحو « ركب ىفأ
 ايدج رشع ةينامث تاقلعملا نم اهيفو . « نيدلا نانيدي امهو الإ ىوبأ لقعأ مل » ةعئاع ثيدحو , ثيداحأ ةرشع ىلع
 رثأ الإ ء تاقلعم ابلك نورشعو ةثالث راثآلا نم اهفو « ثيداحأ ةعبرأو ةئام د ركملاب ثيداحألا نم امف امةلمجل ٠ لسم نع اضيأ هدارفأ نم وهو نيرحبلا لامو سابعلا ةصق ىف سنأ ثيدح الإ ةرركم اهلك
 ءهدجسملا فاداز امهنأ امهرثأو « دجملا ىف نايقلتسي اناك امهنأ ناعو رع رثأو ,سابع نبا دجاسم
 لعأ ىلاعتو هلاحبس هاو . ةلوصوم هذه ناق

 لوألا ءرجلا مت

 ةالصلا تقاوم باتكح هلوأو  ىناثلا ءزجلا هللا ءاش نإ هسليو

 بجر رش رم نيرشعلاو ةعساتلا سيخلا ةليل ىف هيلع قيلعتلاو هحيحصتو ءزجلا اذه ةلب اقم نم عارفلا ناكو
 لسو هيصو هل آو دمج هلوسرو هدبع ىلع لسو هللا ىللصو . كلذ ىلع ةنملاو ديلا هلاف ء پ۹ نس

 حبمضملا

 زاب سہ ملا ربع نب ٌريرعلا ريع
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 ۷ س ۱ مقر
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 « سمخ ىلع مالسالا یہ و ثيدح - ١
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 ساعإلا رومأ - ۳
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 لضفأ مالسالا ىأ- ه

 مالسالا نم ماعطلا ماعطا 5

 هسفنل بع ام هيخال بح نأ نامالا نم ب

 نامي الا نم عقلي لوسرلا بح ۸

 ناميالا ةوالح - و

 راصنالا بح نامالا ةمالع ٠

 ائيشهقلب اوكرشن ال نأ ىلع ینوعیاب ١١-
 نافلأ نم رارفلا نيدلأ نم ۴

 هللا ملعأ نأ ب ىنلا لوق -١؟

 ش تالا قم

 تأ هركي اک رفكلا یف دوعي نأ هرك نم ++
 ناميالا نم رانلا ىف قلي

 لاعالا ىف ناعالا لهأ لضافت ده ۷٢

 نامالا نم ءانيحلا-!4 ولو
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 بابلا ةحفص
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 عماس نم ىعوأ غلبم بر - ۷ ٩
 لمعلاو لوقلا لبق معلا ۹ ٠١
 یک لعلاو ةظعوملاب مهلوختي عللي ىنلا ناکام ۲ ١١

 اورفئيال

 ةمواعم امانأ لعلا لهأل لعج نم ۴ +١
 نيدلا ىف هبقفي اريخ هب هللا درب نم ٤ ١8

 معلا ىف مبغلا 14 6
 ةكحلاو معلا ف طابتغالا 6 116

 رضخلا ىلإ رحبلا یس وم باهذ یف رکذ ام ۷ ١5
 باتكلا هلع مالا قلب ىنلا لوق ۹ ١7

 ۲۲ ريغصلا عامس حصي یم -۱۸ 1

۵۹۷ 

 بابلا

 معلا بلط ىف جورحلا ٩
 معو ملع نم لضف ۰

 لبجلا روبظو معلا عقر -؟١

 معلا لضف ۲
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 .. لكيف لعأ سائلا ىأ لثس اذإ ماعلا بحتسيام -ء ۽

 2 هللا ىلإ معلا
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